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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-490

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
JanOlof Karlsson
Kulturutvecklare
Kultur och fritid

Ny rekommendation avseende regler för beräkning av
studieförbundens kommunala anslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Munkedals kommun beslutar att följa Västra Götalands
Bildningsförbunds rekommendationer om fördelning av bidrag enligt förslag och
Som börjar gälla 2018-01-01.

Sammanfattning
Inledning
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbund
beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för beräkningen av de
kommunala anslagen till studieförbunden(se bilaga).
Följande syften med det statliga anslaget till folkbildningen, antagna av Riksdagen,
har varit vägledande i Folkbildningsrådets fördelningsmodell och är också styrande
vad gäller nedanstående rekommendation:
Statsbidraget till studieförbunden ska ge studieförbunden goda förutsättningar att,
utifrån egna värderingar och höga kvalitetsambitioner:
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i
samhället
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund ser stora fördelar såväl för
kommunerna som för de lokala studieförbundsenheterna att det kommunala
bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga.
Nedanstående rekommendation bygger därför i väsentliga delar på den statliga
fördelningsmodellen.
Rekommendation
Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet
- unika deltagare
- studietimmar
- deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
- Antal kulturarrangemang
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Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)
2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en
eftersläpning på ett år. DVS 2018 års anslag beräknas på snittet av verksamheten
2015 och 2016. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna.
Nya studieförbund i kommunerna
För de studieförbund som är nya i kommunen sker en infasning efter genomförd
verksamhet efter samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där man
vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra utbetalningsåret
100 %.
Inrapportering av verksamhet
Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast den
30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års
utbetalning av kommunbidraget. Ex 2018 års bidrag beräknas på verksamheten för
2015 och 2016.
Utbetalning av kommunanslaget
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari.
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands
Bildningsförbunds fördelningsverktyg.
Tidigare fördelning
Kommunen har följt Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendationer och har
därmed tillgång till deras fördelningsverktyg.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Enligt angivet anslag till studieförbunden. (240000 kr 2017 års budget).
Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen Ringi
Sektorchef
Barn och utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Jan-Olof Karlsson
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2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens
kommunala anslag
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget till
studieförbundens verksamhet.
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala
bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga.
Villkor för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i samhället
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Rekommendation
Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet
- unika deltagare
- studietimmar
- deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
- Antal kulturarrangemang
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70 %
studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 %
annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 %
kulturarrangemang (antal kulturprogram)
2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamheten under två år, med en eftersläpning på
ett år. DVS 2018 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2015 och 2016. Denna formel
används i alla tre verksamhetsformerna.
Nya studieförbund i kommunerna
För de studieförbund som är nytt i kommunen sker en infasning efter genomförd verksamhet efter
samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller
50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %.
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Inrapportering av verksamhet
Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast den 30 juni.
Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av
kommunbidraget. Ex 2018 års bidrag beräknas på verksamheten för 2015 och 2016.
Utbetalning av kommunanslaget
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari.
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds
fördelningsverktyg.

Skara 170621
Ola Wirtberg
Ordförande i Västra Götalands Bildningsförbund

Västra Götalands Bildningsförbund
0511-134 65, 0709-709400
vgb.nu
info@vgb.nu
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-493

TJÄNSTESKRIVELSE

Samråd från Vattenmyndigheterna – åtgärdsprogram
2018-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen begär att Vattenmyndigheterna ska utreda konsekvenserna för
kommunerna bättre. Om åtgärderna medför ökade kommunala kostnader ska dessa
kompenseras.

Sammanfattning
Vattenmyndigheterna har lämnat ett förslag till åtgärdsprogram för perioden 20182021 för synpunkter. Förslaget kompletterar redan antaget åtgärdsprogram för
perioden 2016-2021. Detta förslag avser reviderade föreskrifter om kvalitetskrav
avseende yt- och grundvatten. Kvalitetskraven för de tolv nya prioriterade ämnena
är att god kemisk status ska nås 2027.
För kommunerna gäller följande avseende nya eller reviderade åtgärder:
- Bedriva tillsyn av verksamheter som medför att MKN inte följs eller riskerar att
inte följas.
- Bedriva tillsyn så att tillförseln av växtskyddsmedlen minskar
- Prioritera och genomföra sin tillsyn och ställa krav på att utsläpp av bla
prioriterade ämnen från avloppsledningsnät och avloppsledningsverk minskar
- Anordna skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter
- Genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och
bygglagen
- Upprätta och utveckla vatten- och avloppsplaner
- Utveckla planer på hur dagvatten ska hanteras inom kommunen
- Verka för minskade utsläpp av dioxiner
Vattenmyndigheterna påstår att dessa åtgärder medför ingen eller liten merkostnad
”eftersom det görs inom ramen för befintliga åtgärder”. Inget kunde vara mer
felaktigt. Åtgärderna medför högre kostnader för kommunen och
verksamhetsutövare i form av tillsyn, provtagning, åtgärder mm. Krav på åtgärder
bör inte framföras utan att kommunerna kompenseras ekonomiskt.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ökade kommunala kostnader
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Vattenmyndigheterna
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Linda Ökvist
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Apler Ewa <Ewa.Apler@lansstyrelsen.se>
den 27 november 2017 12:43
Linda Ökvist
VB: Länk till samrådsdokumenten vattenförvaltning

Hälsningar
/Ewa
Ewa Apler
Avdelningssekreterare
Vattenavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
010-224 48 72
Ewa.apler@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Från: Pekkarinen Rieppo Hanna‐Mari
Skickat: den 27 november 2017 12:41
Till: Apler Ewa <Ewa.Apler@lansstyrelsen.se>
Ämne: Länk till samrådsdokumenten vattenförvaltning
Hej!
Här är länkarna till samrådsdokumenten: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion‐till‐
vattenforvaltning/samverkan/samrad‐infor‐viktiga‐beslut/samrad‐nov‐april/Sidor/default.aspx
Alla dokument hittar man om man klickar i den nedre rutan till höger, Samrådsokument.

Mvh: Hanna-Mari
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-36

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Johansson
Fastighetschef

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar delegationsordningen enligt
förslag för avsnitt ekonomi gällande nr 2.5.2.5 att projektledare inom
Samhällsbyggnadssektorn har rätt att anta leverantör för belopp mellan 25000 kr
och 534890 kr.

Sammanfattning
Under 2017 har en projektledare anställts inom samhällsbyggnadssektorn.
Uppdraget är att bistå framför allt fastighetschefen med ny-, om- och
tillbyggnadsprojekt avseende kommunala fastigheter. För att uppnå största möjliga
effekt bör projektledaren ha möjlighet att göra anbudsförfrågningar samt anta
anbud. För detta erfordras en komplettering i kommunstyrelsens delegationsordning
2.5.2.5 a.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Snabbare hantering och mindre byråkrati
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Investeringar för Munkedal Vatten AB 2018, plan
2019-2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till investeringsbudget för Munkedal
Vatten AB för 2018, plan 2019-2020.

Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har vid styrelsemöte den 20 oktober 2017 beslutat om
investeringar för 2018, plan 2019-2020.
Sammanställning
investeringar (tkr)
Reinvesteringar samt
utbyggnad av nät
(inkl verk, nät,
processförbättring etc)
Omvandlingsområden

Prognos 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

6 864

7 550

8 550

9 700

3 348

433

14 500

17 567

470

26 273

100

Omvandlingsområden
Tungenäset
överföringsledning
Exploateringsområden

3 245

1 384

11 530

2 648

Bruttoinvesteringar

13 927

35 640

34 680

29 915

Fakturerade
anläggningsavgifter

-3 139

-3 900

-9 777

-15 266

Nettoinvesteringar

10 788

31 740

24 903

14 649

Reinvesteringar omfattar omläggningar samt kapacitets- och säkerhetshöjande
åtgärder i befintligt ledningsnät samt investeringar i befintliga verk, reservoarer etc.
Omvandlingsområden omfattar VA-utbyggnad som påkallats efter länsstyrelsens
beslut eller som definierades i samband med tillsynsmyndighetens inventeringar. VAutbyggnad kan även påkallas ihop med en ny detaljplan som ändrar områdets
förutsättningar. Här finns också stor osäkerhet och stor potentiell risk för ökade
kostnader då fastighetsägare i ”mindre bebyggelseområden” kan begära kommunal
lösning av VA-frågorna. Dessa frågor avgörs av länsstyrelsen.
De omvandlingsområden som ligger i budget och plan är inom Saltkällan och
Tungenäset.
Exploateringsområden avser ett antal detaljplaner som redan är antagna där det
finns möjlighet att exploatörer påbörjar exploateringen och därmed efterfrågar VAanläggningar. De kommunala projekten kan dock styras genom politiska beslut.
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Överföringsledning till Tungenäset är beslutad enligt KF 2017-02-08 men är inte med
i ovan budget med plan.
Investeringar inom områdena omvandling samt exploatering genererar anläggningsintäkter då dessa investeringar innebär att fastigheter ansluts till det allmänna
vatten- och avloppsnätet. Debitering av anläggningsavgift sker då investeringen
färdigställts medan utgiften ofta löper under flera år. Det blir därför en förskjutning
mellan ett projekts utgifter och inkomster.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Investeringar ger bättre rening av vatten och/eller spillvatten. Genom vissa av
investeringarna ansluts fler fastigheter till ledningsnätet.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Munkedal Vatten AB
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1.

Vatten och
avloppsverksamhet

Allmänt
Munkedal Vatten AB startades den 1 januari
2013 och är ett av fyra ägarbolag till
Västvatten AB. Västvatten AB ska, tillsammans med de kommunala bolag som är
huvudmän för VA-anläggningarna, svara för
den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. Munkedal
Vatten AB förser kommun-invånarna,
industrier och andra verksamheter med
dricksvatten och behandlar i sina reningsverk avlopp från hushåll i kommunen antingen som direktanslutet spillvatten eller
genom behandling av slam från enskilda
slamavskiljare. Dessutom tas dagvattnet om
hand, det vill säga regn- och dräneringsvatten från tätbebyggda områden.
VA-anläggningen har ca 2 300 anslutna
abonnenter till vatten och ca 2 200 anslutna
abonnenter till avlopp.
Munkedal Vatten AB äger de allmänna VAanläggningarna i Munkedal kommun och
föreslår till kommunen om utbyggnad, upprustning samt VA-taxor.

Munkedal kommun
Munkedals kommun är en glesbefolkad kommun med en större tätort och ett flertal
mindre. Avstånden är förhållandevis långa
mellan tätorterna. Terrängen är kuperad
med mycket lera och berg i dagen. Den
kommunala vattenförsörjningen kommer
uteslutande från mindre grundvattentäkter
som delvis är ihopkopplade. Avloppsreningen
klaras med hjälp av flera mindre verk som
inte är sammankopplade.

Verksamhet
VA-verksamheten bygger på långsiktighet då
investeringar som görs är både kostsamma
och har lång förväntad livstid. Det är viktigt
att utbyggnaden av VA planeras tillsammans
med andra intressenter på marknaden så

som kommunen, exploatörer, industrier och
Trafikverket.

Utdrag ur ägardirektiv och
bolagsordning om roller samt
uppgifter/ansvarsområden
Bolaget är organ för kommunens VA-verksamhet och således underordnat Munkedals
kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att
följa av kommun-fullmäktige och av
kommunstyrelsen med stöd av delegation
utfärdade direktiv.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet
att äga och förvalta den allmänna VAanläggningen i Munkedals kommun samt att
tillhandahålla tjänster, som har anknytning
till denna verksamhet.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitets-vinster
till gagn för dem som utnyttjar bolagets
tjänster utan att detta går ut över den totala
kommunala organisationen. Bolaget kan
därför inte tillåtas att optimera effektiviteten
i sin verksamhet om detta medför nackdelar
för den kommunala organisationen i dess
helhet som överväger fördelarna för bolaget.
Kommunfullmäktiges godkännande ska
inhämtas vid införande och ändring av taxor
och principer för taxor och andra normbeslut
om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
eller om så följer av lag.
Investeringar avseende enskilt objekt eller
under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) ska godkännas av
kommunfullmäktige.
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren,
varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd
tidsplan.
Bolagets uppgift är att inom verksamhetsområde för vatten och avlopp leverera
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dricksvatten och rena spillvatten för VAabonnenterna. Bolaget medverkar i utbyggnader av bostads- och industri-områden
med ledningsdragning och möjliggör därmed
fortsatt exploatering av nya områden. Det
utbyggda ledningsnätet innebär ett större
verksamhetsområde för VA och därmed
ökade driftkostnader löpande. Genom driftoptimering och rationaliseringar minskas
kostnaderna som utbyggnaden medför.

Roller
Munkedal Vatten AB äger de allmänna VAanläggningarna i Munkedal kommun som
tillika äger 100 % av bolaget. Munkedal
Vatten AB ansvarar tillsammans med
Västvatten AB för drift, underhåll och utveckling av vatten- och avloppsverksamheten. Västvatten AB ägs till 11 %* av
Munkedal Vatten AB.

Viktiga lagar och föreskrifter
Bolaget har att rätta sig efter de regler och
krav som ställs av ett flertal myndigheter
och organisationer. Nedan återfinns en kort
sammanställning av några av dessa1. Det
grundläggande för all verksamhet är Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster
samt allmänna bestämmelser för vatten och
avloppstjänster (ABVA).
 Havs- och Vattenmyndigheten
 Kemikalieinspektionen
 Livsmedelsverket
 Naturvårdsverket
 Boverket
 Riksdag
 Socialstyrelse
 Strålsäkerhetsmyndigheten
 SWEDAC
 WHO
 Vattenmyndigheterna

Taxekollektiv
Kommunfullmäktige

Munkedal Vatten
AB 100%

Kommunstyrelsen

Västvatten AB
11%*
*Från och med 20170101, tidigare 20%

Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig
för vatten- och avloppsverksamheten i en
kommun och har i Munkedal kommun valt
att lägga vatten- och avloppsverksamheten i
ett eget bolag Munkedal Vatten AB.
Kommunfullmäktige beslutar om avgifter och
taxor och därmed om VA-verksamhetens
ekonomiska ramar. I samband med beslut
om taxor och avgifter ska beslut tas om
inriktning (beställning) av investeringar för
den närmaste 3-årsperioden. Inriktning på
eventuella nyinvesteringar ska följa de
strategier och riktlinjer som kommunen
beslutat om i andra sammanhang samt följa
kommunens VA-plan. Beslut om beställning
av investeringar fattas årligen i samband
med budgetbeslutet.

Enligt lag ska ett taxekollektiv bära de nödvändiga kostnader som krävs för att tillhandahålla tjänsterna, i detta fall vatten och
avlopp. VA verksamhet bedrivs enligt självkostnadsprincipen. De nödvändiga kostnader
som tas ut fördelat per vattentjänst ska
finansieras via motsvarande intäkt, så kallad
bruknings- och anläggningstaxor. Taxekollektivet skall ha en balanserad budget.

Omvärldsanalys
En överskuggande och tydlig trend är
ökade krav från myndigheter, huvudmän
och även kunder. Ökade krav tillsammans
med ett pågående generationsskifte resulterar ofta i utökade samarbeten, i någon
form, kommuner emellan.
Ökade krav gör att VA-verksamheter står
inför stora utmaningar som är generella
för hela VA-branschen. De utmaningarna
och möjligheter för att möta dessa beskrivs under målområdena ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social
hållbarhet. För att veta mer läs Affärsplan
2016-2020.

Svenskt Vatten, http://www.svensktvatten.se/vachefens-verktygslada/juridik/oversikt-myndigheter/
2017-09-25
1

BREV/

26

2.

Statistik/Taxor

Ekonomiska
förutsättningar

Självkostnadsprincip råder inom VA-verksamhet. Det får inte tas ut högre avgifter än
som svarar mot kostnaderna för de tjänster
eller nyttigheter som tillhandahålls.
Munkedal Vatten AB har inget underuttag
eller överuttag. Skulle ett sådant uppstå ska
det återställas inom 3 år enligt lag.
Munkedal Vatten AB har fonderat 2 920 tkr
till fonden ”Minska sårbarheten vid stor
nederbörd”

Övergripande uppräkningar av
budget
Brukningstaxa

0,0 %

Varav ökning investeringar

1,0 %

Personalkostnader VVAB

3,1 %

Extrasatsning VVAB

0,5 %

Personalkostnadsökningen har lagts på
samma nivå som Sverige kommuner och
landsting (SKL).

Taxorna för brukningsavgiften höjdes i
Sverige i genomsnitt 2016 med 2,4 % för en
normal villa. Taxornas nivåer är olika i olika
kommuner beroende på kommunernas
naturliga förutsättningar vad gäller storlek,
avstånd och befolkningstäthet. År 2016
höjdes brukningsavgiften i Munkedal
kommun med 3,0 %.
Svenskt vatten bedömer att taxorna behöver
höjas i snabbare takt framöver beroende på
investeringsbehov och ökade krav på vattenoch avloppstjänster. 2
Enligt Svenskt vatten borde den genomsnittliga ökningen av taxan vara 4 % per år,
utöver inflation, under de närmaste 20 åren.
Att så inte är fallet kan bero på att det historiskt har getts statligt stöd för investeringar i VA, det tillsammans med att anläggningar ofta skrivs av i snabbare takt än de i verkligheten byts ut gör att dagens abonnenter
inte betalar en avgift som motsvarar vad en
verklig kostnad för att förse kommunen med
nödvändig infrastruktur för vatten och
avlopp borde vara.
Genomsnittlig avgift för en normalvilla är
590 kr/mån. Inom Munkedal kommun är
avgiften för typhus A 761 kr/mån
Kr/mån
Brukning

Typhus A3

Öre/
Liter

Genomsnitt riket

590

4,7

Färgelanda

755

6,0

Munkedal

761

6,1

Sotenäs

699

5,6

Uddevalla

702

5,6

Ny taxekonstruktion
Ett arbete har genomförts under 2015 och
2016 gällande en gemensam taxekonstruktion i Färgelanda, Uddevalla och Munkedal
kommun. Den nya taxekonstruktionen är
antagen i Uddevalla och Färgelanda och det
arbetas på att den ska antas och implementeras i Munkedal så snart det är lämpligt.

Svenskt vatten, Kommentarer till 2017 års
taxestatistik, Augusti 2017
3
Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar
ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5
2

rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum
samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2 ,
tomtyta 800 m2 , vattenförbrukning 150 m3/år
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Finans/Upplåning/Investeringar
Räntekostnader

3,0 %

Reverslån

81 000 tkr

Nyttjat reverslån

76 203 tkr

Lånebehov 2018

26 000 tkr

varav investeringar

+7 000 tkr

varav inv. Tungenäset
varav tillgängliga likvida medel
Ny Låneskuld 2018

+26 000 tkr
-7 000 tkr
102 203 tkr

Munkedals Vatten AB lånar sina pengar via
revers från Munkedals kommun som i sin tur
lånar via Kommuninvest. År 2018 beräknas
en låneränta på 3,0 %. Munkedals kommun
prognosticerar räntan. Räntekostnaden ökar
2018 och framåt dels på grund av högre
ränta och dels på grund av större låneram.
Reverslånet på 81 mnkr täcker ej det
likviditetsbehov som finns i Munkedal 2018.
Om alla investeringar blir utförda enligt
budget och plan så gör det att egenfinansieringen behöver ökas under året och
åren framöver.
Enligt beslut i Munkedal kommun 4 ska
Munkedal vatten ABs revers lösas in i
november 2020 och Munkedal vatten AB ska
själva från och med nu finansiera sina
kommande investeringar. Ny ramborgen
antas på 125 mnkr, från Munkedal Vatten AB
sida inkom en ansökan på 140 mnkr5 i
ramborgen för att klara investeringarna

Tjänsteskrivelse Ramborgen för Munkedal Vatten AB,
KS 2017-366 § 125
4

under de kommande 3 åren. På grund av
swapar som kommunen har anses det
önskvärt från Munkedal kommuns sida att
Munkedal Vatten AB tar över reversen först
vid swapförfall november 2020.
En framtida ökning av räntan och reverslånet
innebär att en större andel av intäkterna
kommer användas till att betala räntor och
därmed minska utrymmet för verksamheten.
Nettoinvesteringsnivån 2018 för Munkedal
Vatten AB är 31 740 tkr. Investeringar över
3 600 tkr innebär en ökning av brukningstaxan.

Nyckeltal
Nyckeltal

2015

2016

10 205

10 360

Ledningslängd total (km)

301,0

302,8

Vattenproduktion (km³)

597

561

Behandlad mängd
avloppsvatten (km³)

1 140

906

Totalt antal (rörbrott)
vattenläckor (st)

11

12

Totalt antal avloppsstopp
inkl
källaröversvämningar
(st)

10

12

Invånare (st)

5 Underlag till ärende ramborgen för Munkedal Vatten
AB Dnr 2016-105
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3.

Investeringar och
anläggningsavgifter

Förslag till investeringsbudget 2018 samt plan 2019-2020
Sammanställning investeringar
(tkr)
Reinvesteringar samt utbyggnad av
nät (inkl verk, nät,
processförbättring etc)
Omvandlingsområden
Omvandlingsområden Tungenäset
överföringsledning
Exploateringsområden
Bruttoinvesteringar

Prognos 2017

Fakturerade anläggningsavgifter

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

6 864

7 550

8 550

9 700

3 348
470

433
26 273

14 500
100

17 567

3 245
13 927

1 384
35 640

11 530
34 680

2 648
29 915

-3 139

-3 900

-9 777

-15 266

Nettoinvesteringar

10 788
31 740
24 903
14 649
med en ny detaljplan som ändrar områdets
Reinvesteringar samt utbyggnad
förutsättningar. Här finns också stor osäkerhet och stor potentiell risk för ökade kostnaav befintligt VA-nät inkl. verk,
der då fastighetsägare i ”mindre bebyggelsenät, process etc.
områden” kan begära kommunal lösning av
Omfattar omläggningar samt kapacitets- och
VA-frågorna. Dessa frågor avgörs av länssäkerhetshöjande åtgärder i befintligt ledstyrelsen.
ningsnät samt investeringar i befintliga verk,
reservoarer etc.
De omvandlingsområden som ligger i budget
och plan är inom Saltkällan och Tungenäset.
Omläggningar av VA-ledningar (byte eller
relining) ska följa beslutad förnyelseplan.
Kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder
omfattar åtgärder som säkerställer leverans
men som även kan utgöra förutsättningar för
exploaterings- och/eller saneringsprojekt.
Befintligt nät i Munkedal är till stora delar så
kallade kombinerade nät. Stora regnoväder
under sommaren 2014 orsakade översvämningsskador och tydliggjorde behovet av att
fortsätta arbetet med att separera dagvatten
från spillvatten.

Omvandlingsområden
Omfattar VA-utbyggnad som påkallats efter
länsstyrelsens beslut eller som definierades i
samband med tillsynsmyndighetens inventeringar. VA-utbyggnad kan även påkallas ihop

Exploateringsområden
Utbyggnad av VA-nätet initieras av privata
exploatörer eller kommunens mark- och
exploateringsverksamhet. I de fall kommunen kan styra exploateringen ska detta
ske i linje med samhällsbyggnads-strategin.
Det betyder att i första hand ska utbyggnad
ske där infrastrukturen är utbyggd.
Då ett antal detaljplaner redan är antagna
finns möjlighet att exploatörer påbörjar
exploateringen och därmed efterfrågar VAanläggningar alldeles oavsett samhällsbyggnadsstrategin. De kommunala projekten
kan dock styras genom politiska beslut.
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Investering överföringsledning
Tungenäset

Anläggningsavgifter och
täckningsgrad

Överföringsledning till Tungenäset är
beslutad enligt KF 2017-02-08 § 6, Dnr KS
2016-105 § 39.

Investeringar inom områdena omvandling
samt exploatering genererar anläggningsintäkter då dessa investeringar innebär att
fastigheter ansluts till det allmänna vattenoch avloppsnätet. Debitering av anläggningsavgift sker då investeringen färdigställts
medan utgiften ofta löper under flera år. Det
blir därför en förskjutning mellan ett projekts
utgifter och inkomster.

Beslutet innebär att överföringsledningen
ska finansieras via skattekollektivet och inte
via VA-kollektivet. Munkedal Vatten ska låna
erforderligt kapital men fakturerar sedan
Munkedals kommun kapitalkostnader såsom
ränta, avskrivningar och eventuella avgifter.

Förslag på ny anläggningsavgift är 2 %
ökning 2018, vilket följer genomsnittet på
åtta index gällande anläggningsarbeten och
material.

Enligt samma beslut ska höjning av anläggningsavgiften ske innan de första fastigheterna längs överföringsledningen ansluts.
Detta innebär att anläggningsavgiften borde
höjas med ca 22 % under 2019.

Särredovisning av investeringsprojekt större än Munkedal Vattens
aktiekapital (2 500 tkr)
Särredovisning investeringar
10064 Kung Östens väg

Prognos
-2017
2 577

Budget
2018
2 000

Plan
2019

20023 Hensbacka högreservoar
35021 Tungenäset överföringsledning

1 736

35025 Gårvik E1 Östra

16

35026 Gårvik E2 Västra

33

35031 Saltkällan Etapp 3

206

26 273
134

Plan
2020

Plan Totalt
20214 577

1 000

5 250

6 250
28 109

100
9 000

100

1 000

17 467

9 250
100

18 600
5 005

299

4 500

50041 Kapacitetsökning VV

350

2 500

60041 Gläborg/Håby logistikcen M-dal

300

2 630

2 930

784

6 200

7 000

2 650

950

3 600

60042 Hensbacka 2:3 (Smedberget)
80072 Munkedal ARV
Nedan kommer en kort beskrivning av
projekten.

Reinvesteringar
Kung Östens väg: Kombinerat system.
Byte av vatten och spillvattenledning samt
lägga dagvatten. Minskar dagvattenflödet i
spillvattenledningen som går genom centrum.
Hensbacka högreservoar: Den ska trygga
vattenförsörjningen för Saltkällan, Hensbacka, Åsen samt områden däromkring.

763

4 000

6 850

Kapacitetsökning VV: Öka dricksvattenkapaciteten i Munkedal.
Munkedal ARV: Förbättra den mekaniska
reningen för inkommande vatten och renovera biosteget på Munkedal reningsverk.

Omvandlingsområden
Tungenäset överföringsledning:
Överföringsledning mellan Faleby – Gårvik.
För att bygga ut VA.

BREV/

30
Gårvik E 1 Östra: VA-utbyggnad.
Fastigheter inom området ansluts till kommunalt vatten och spillvatten.
Gårvik E2 Västra: VA-utbyggnad.
Fastigheter inom området ansluts till kommunalt vatten och spillvatten.
Saltkällan etapp 3: Ca 20 fastigheter söder
om badplatsen fram till kommungränsen ska
anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

Exploatering
Gläborg/Håby: Nytt planerat logistikcentrum. Vatten och spillvatten byggs fram
till området, ej kommunalt huvudmannaskap
för dagvatten.
Hensbacka 2:3: Vatten och spillvatten
byggs fram till exploateringsområde.

Investeringsutrymme, låneram
samt påverkan brukningstaxan
Investeringar inom områdena omvandling
samt exploatering genererar anläggningsintäkter då dessa investeringar innebär att
fastigheter ansluts till det allmänna vattenoch avloppsnätet.



eller innebära ett större utrymme för den
löpande driften.
Årets frigjorda kapital kan också användas för nya investeringar, dvs bolaget
behåller sin låneskuld. Årets budget föreslås bli 7,6 mkr, dvs ytterligare lån på
4,0 mkr. Beroende på avskrivningstid och
ränta kan kapitalkostnaderna variera från
år till år.

Investeringens del av taxehöjningen
Investering
(tkr)

Kap.
kostn.

Taxehöjn.
(%)

Kommen
tar

3 600

201

Bef.
utrymme

Eget frigjort
utrymme

7 191

401

0,9%

Reinv.,
medel 5 år

7 550

421

1,0%

2018 års
påverkan

Förslaget innebär att brukningstaxan, utifrån
ovanstående exempel, behöver höjas med ca
0,9 % per år över perioden, men ca 1,0 %
för 2018. Vid aktivering kan t ränta komma
att avvika.
Förslaget innebär även en utökad låneram
med ca 60 000 tkr för perioden 2018-2020,
men ca 23 000 tkr för 2018.

Debitering av anläggningsavgift får ske först
då investeringen färdigställts, vilket innebär
att lånebehov uppstår löpande under tiden
investeringen fullföljs. Investeringar (nettoeffekten) överstigande dagens avskrivningsnivå innebär en höjning av brukningstaxan.
Vid kontinuerlig överinvestering höjs därmed
brukningstaxan årligen. Investeringar
(nettoeffekten) överstigande dagens avskrivningsnivå ger även ett finansieringsbehov
motsvarande investeringen.
Användning av årets frigjorda kapital på 3,6
mnkr:


Årets frigjorda kapital kan användas för
amortering, dvs. minska bolagets låneskulder. På så sätt blir bolaget mindre
räntekänslig och den årliga räntekostnaden minskar. Denna minskning kan antingen komma taxekollektivet tillgodo
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4.

Driftbudget och
brukningsavgifter

Brukningsavgiften ska täcka de nödvändiga
kostnader som uppstår för att driva VAverksamheten.
Investeringar (nettoeffekten) överstigande
dagens avskrivningsnivå innebär en höjning
av brukningstaxan. En kontinuerlig överinvestering höjer därmed brukningstaxan
årligen.
Munkedal Vatten AB
(Tkr)
Brukningsintäkter
Ökning brukningsintäkter
Ökning täcka tidigare års underuttag
Anläggningsintäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Material och varor
Entreprenader
Elkostnader
Övriga externa kostnader
Köp från VVAB
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster
Årets skatt
Periodens resultat

Det råder en osäkerhet kring intäkterna från
anläggningsavgifter (kommer från exploatering- och saneringsområden), då dessa är
beroende av när ett område är färdigställt
och anläggningsavgiften därmed kan
faktureras.
Budget 2018 är lagd så att intäkterna täcker
de kostnader som finns inom Munkedal
Vatten AB för att hantera vatten och avlopp i
kommunen.
Prognos
2017
19 758
613
732
593
1 264
22 960

Budget
2017
19 808
613
732
633
1 484
23 270

-942
-925
-875
-1 030
-1 825
-1 860
-3 346
-3 250
-7 764
-8 841
-51
-114
-4 107
-4 232
-18 910 -20 252

Budget
2018
21 069
300
0
700
1 410
23 479

Plan
2019
21 188
731
0
741
1 405
24 065

Plan
2020
22 584
658
0
850
1 400
25 492

-1 772
-933
-808
-980
-980
-980
-1 926
-1 926
-1 926
-3 939
-3 871
-3 836
-7 903
-8 139
-8 360
-65
-67
-69
-4 383
-5 156
-5 668
-20 968 -21 072 -21 647

4 050

3 018

2 511

2 993

3 845

30

16

30

30

30

-2 020
-1 990

-2 302
-2 286

-2 541
-2 511

-3 023
-2 993

-3 875
-3 845

0

0

0

0

0

2 060

732

0

0

0
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Utveckling brukningsavgift samt förslag på ny avgift
Kr/år (inkl moms)

Budge
t 2018

Plan
2019

Plan
2020

Ökning taxa

3,0%

0,0%

3,0%

3,0%

Typhus A6

9 132

9 132

9 406

9 688

TypHus B7

99 000

99 000

101 970

105 029

Budgetantaganden
Antagande i budgeten ovan är att brukningstaxan ökar med 0 % år 2018 med plan på
3,0 % ökning resterande planperiod. Detta
ger ovan ökning av brukningsavgiften för
Typhus A samt Typhus B.
Ökningen av brukningstaxan som är med i
budgeten beror 2018 på nya fastigheter som
ansluts under året.
2018 kommer Västvatten att säkerställa
vattentäkter genom miljödomstolens tillstånd
för vattenuttagen och genom att vattenskyddsområden skyltas. Detta gör att
kostnader för material och varor samt övriga
externa kostnader ökar 2018 för att sedan
minskar igen 2019.
2019 är det budgetmässigt tänkt en satsning
på reservvatten vilket ökar övriga externa
kostnader det året. Satsningarna på
vattenskydd och reservvatten är

Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar ett
friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok,
badrum med WC, tvättstuga,
ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2
inkl garage 15 m2 , tomtyta 800 m2 , vattenförbrukning
150 m3/år. Avgifterna redovisas inklusive moms.
6

2017

engångskostnader som påverkar just det
året de uppkommer.
Köp från Västvatten består av exempelvis
personal, hyra, fordon, systemkostnader och
medlemsavgifter. Denna post minskar 2017
till 2018 för att sedan öka något för varje år i
budgeten vilket beror bland annat på ökning
av lönekostnader samt hur det är tänkt att
drift respektive investeringstid ska fördelas
mellan bolagen.
I planperioden ökar avskrivningskostnaderna
i takt med den tänkta investeringsbudgeten.
Räntekostnaderna ökar i takt med
investeringar och höjning av räntan enligt
Munkedals kommuns prognos8. 2018 är en
ränta på 3,0 % budgeterad.
I budgeten är inte överföringsledningen till
Tungenäset medräknad. Räntekostnader och
kapitalkostnader för denna kommer
faktureras Munkedal kommun.

Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostashus som är
anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter,
1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning
2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5
m3/h. Avgifterna redovisas inklusive moms.
8
Munkedal kommuns prognos: 2017; 3,0%, 2018;
3,1%, 2019; 3,1%
7
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5.

Känslighetsanalys/
riskanalys.

VA-verksamhet bygger på långsiktighet då
investeringar som görs är både kostsamma
och har lång förväntad livstid. Därför blir det
extra viktigt att planera utbyggnad av VA
tillsammans med andra intressenter på
marknaden; kommunens samhällsbyggnadsstrategi med detaljplaner, Va-plan, Trafikverkets framtidsplaner, Industriers etablering
etc.
Investeringsvolymen kan öka både beroende
på akuta lägen men den kan också drivas av
exploateringar. Tex finns det godkända exploateringsplaner som kan starta omgående.
Eftersom utbytestakten av ledningsnät är
väldigt låg finns risk för akuta ingripanden
som kan vara av typen investering. Därtill
finns ett antal områden där vi kan åläggas
dra fram VA enligt paragraf §6 Vattentjänstlagen.
Kommunfullmäktige har på sammanträde
den 8/6-2016 Dnr. KS 2016-105 § 39
godkänt Swecos utredning gällande Tungenäset. Därefter har kommunfullmäktige
beslutat att överföringsledning mellan Faleby
och Gårvik byggs ut. Enligt kommunfullmäktige 2017-02-08 § 6 ska överföringsledningen finansieras via skattekollektivet
och upplåningen sker via Munkedal Vatten
AB.
Nya myndighetskrav kan också snabbt
påverka investeringsvolymen.
Idag har vi en förhållandevis låg ränta, men i
stort sett alla våra investeringar är finansierade via lånat kapital. Det innebär att vi är
känsliga för räntesvängningar. Finansieringen
ska i november 2020 tas över av Munkedal
Vatten AB. I dag hanteras det av Munkedal
kommun.
Brukarförändringar påverkar intäkterna.
Inflyttning/utflyttning av personer påverkar
antalet abonnenter och därmed hur kostnaden för VA kan fördelas.

Kostnaden för rör, ledningar och maskinhyra
påverkas av bland annat av oljepriset.
I VA-översikt för Munkedals kommun från
2013-11-20 beskrivs ett antal utmaningar
som det bör arbetas vidare med.








Vattenskyddsområden
En del vattentäkter saknar skyddsföreskrifter eller har äldre vattenskyddsområden som beslutades innan
miljöbalken trädde ikraft. Arbete pågår
med att inrätta vattenskyddsområden.
Vattenkvalitet och kapacitet
För en del av Munkedals vattenverk krävs
det åtgärder för att säkerställa kvaliteten
på dricksvattnet, det kommer också
krävas åtgärder för mer producerad
mängd. Framtida förändringar av klimatet
som innebär ökade nederbördsmängder
kan medföra behov av ytterligare
barriärer och beredningssteg för dricksvattenproduktionen.
Reservvattenförsörjning
För vissa vattentäkter finns inte någon
alternativ dricksvattenförsörjning.
Västvatten har nyligen genomfört arbetet
med en plan för nödvatten som beskriver
hur kunderna ska kunna tillgodoses med
mellan 3-10 liter dricksvatten per person
och dygn.
Dagvatten
Efter den senare tidens översvämningar
är dagvatten en prioriterad fråga. Utredningar kring översvämningsrisker
behöver fortsätta och åtgärder genomförs
de närmaste åren. På sikt är också rening
av dagvatten en fråga som måste behandlas. Dagvatten från vissa ytor kan
innehålla stora mängder föroreningar.
Ansvaret för dagvatten ligger på flera
aktörer och det är därför viktigt att riktlinjer och strategier tas fram som klargör
roller och ansvar.
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Förnyelse av spillvattenledningar
Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningar orsakar onödiga bräddningar och även källaröversvämningar.
Arbete pågår med att identifiera ledningssträckor som bör prioriteras för åtgärd
samt att åtgärder har påbörjats och
pågår.



Slam från avloppsreningsverken.
Avsättning av slam från reningsverken
sker i huvudsak som sluttäckning av
deponi. Deponierna är i stort sluttäckta
och detta ihop med nya myndighetskrav
kräver nya alternativ för avsättning.
I samarbete med Rambo, Uddevalla
energi och Västvatten har det startats
projekt för nya alternativ till framtida
slamhantering. De nya alternativen
kommer att fördyra slamhanteringen i
form av investeringar samt löpande
driftkostnader.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-16

TJÄNSTESKRIVELSE

VA-taxa 2018 för Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-taxa för Munkedals kommun att gälla fr o m
2018-04-01

Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har på styrelsemöte 20 oktober 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige anta VA-taxa för 2018. Förslaget till taxa för 2018 är en höjning
av 2017 års anläggningstaxa med totalt 2,0%. Dessa beror på allmänna
kostnadsökningar, lön, investeringar etc.
Brukningstaxan föreslås vara oförändrad.
I övrigt har kostnader för extratjänster höjts med index och vissa föreskrifter
förändrats redaktionellt.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Höjd taxa påverkar fastigheter som ska anslutas. Kostnaden höjs med ca 2000 kr.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Munkedal Vatten 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

Dnr 2017/638

Antagen av kommunfullmäktige den ______________, § ___

VA-TAXA
för Munkedal kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning
att gälla från och med 2018-01-01
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VA-TAXA
för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige ______________, §___.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Munkedal Vatten AB.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Munkedal Vatten AB.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Munkedal kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster,
nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet
dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska
avgifter).
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med:
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses bebyggas för bostadsändamål.
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses bebyggas för vissa andra ändamål såsom hotell, vandrarhem,
campinganläggningar och särskilt boende.
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs
med bostadsfastighet. Exempel på sådana ändamål är kontor, butiker, hantverk, utbildning,
förvaltning, utställningslokaler, restauranger, industri samt sjukvård.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga
om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat
125-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) redovisas som
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar
sådan mark.
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§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

Vattenförsörjning (V)

Ja

Ja

Spillvattenavlopp (S)

Ja

Ja

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df)

Ja

Nej

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg)

Ja

Nej

Brandpost (BP)

Ja

Ja

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna
V, S, Df, Dg och BP.
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Denna taxa förutsätter att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 vattentjänstlagen angivna
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet BP inträder när åtgärder för anläggande av BP blivit utförda
och den som ansvarar för brandskydd informerats om detta.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–14)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift betalas.
Avgift tas ut per fastighet med:

a)

b)

c)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
(Servisavgift)
en avgift för avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
Df.
(Förbindelsepunktsavgift)
en avgift per lägenhet
(Lägenhetsavgift)

utan moms

med moms

41 680 kr

52 100 kr

103 836 kr

129 795 kr

27 848 kr

34 810 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 5.1 angivna ändamål, se § 8.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a)
lika mellan fastigheterna.
5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
avgifter enligt 5.1 a) och b) betalas.
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall avgift för varje tillkommande lägenhet enligt 5.1 c) betalas.
§6
6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas.
Avgift tas ut per fastighet med:

a)

b)

c)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
(Servisavgift)
en avgift för avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
Df.
(Förbindelsepunktsavgift)
en avgift per m2 tomtyta
(Tomtyteavgift)

utan moms

med moms

41 680 kr

52 100 kr

131 476 kr

161 125 kr

22,00 kr

27,50 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 6.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a)
lika mellan fastigheterna.
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som huvudmannen godkänner.
6.4
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, bevilja anstånd med betalning av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamhet på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande
tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelag (SFS 1975:635), nedan kallad räntelagen,
från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta
enligt 6 § i räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
avgifter enligt 6.1 a) och b) betalas.
6.6
Ökas fastighets tomtyta, skall avgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara tidigare betald.
§7
7.1

För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas.

Avgift tas ut per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

-

-

6.1 c)

70 %

5.1 c)

0%

-

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående:
Bostadsfastighet

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

Annan fastighet
6.1 c)

5.1 c)

100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

4
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§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall reducerade avgifter
betalas enligt följande.
Avgifter för framdragen servisledning:
En ledning

90 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgifter i övrigt:

V

S

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

15 %

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 c)

15 %

70 %

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

15 %

70 %

Tomtyteavgift

6.1 c)

15 %

70 %

Df

Dg

15 %
15 %
15 %
15 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat,
skall avgifter enligt 8.1 betalas.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar
för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt
5.1 a) betalas. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet
inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala
anläggningsavgift.
Avgift tas ut med:

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning

utan moms

med moms

0,00 kr

0,00 kr

Avgift för Dg från allmän platsmark, väghållare och ansvarig för järnvägstrafik tas inte ut för
närvarande. Särskild utredning skall göras för att få fram underlag till kommande avgift.
§ 10
Den som ansvarar för brandskydd skall betala anläggningsavgift på nya BP.
Avgift tas ut med:

en avgift per varje tillkommande BP

5

utan moms

med moms

12 600 kr

15 750 kr
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§ 11
____________ (Paragrafen om indexuppräkning av anläggningsavgifter är borttagen.)
§ 12
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt
vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–10 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 13
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–10 träffar huvudmannen i stället
avtal om avgiftens storlek.
13.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura.
13.2 Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen betalas från den dag betalningen skulle ha skett.
13.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under
en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och
godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall enligt 5 § räntelagen betalas på varje del av avgiften som
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften
betalas eller ränta skall enligt 13.2 betalas.
13.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov krävts eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt
13.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.
§ 14
14.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga,
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna
kostnader för detta.
14.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens
allmänna del.
14.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens
del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 15–24)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 15
15.1 För bebyggd fastighet tas avgift ut vid anslutning till vatten och avlopp.
Avgift tas ut per fastighet med:
utan moms

med moms

a)

en avgift per m3 levererat vatten

21,84 kr

27,30 kr

b)

en fast avgift per år

4 032 kr

5 040 kr

c)

tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10

2 848 kr

3 560 kr

d)

tillkommande avgift för lägenhet 11 -

1 240 kr

1 550 kr

15.1.2 För bebyggd fastighet tas avgift ut vid anslutning till vatten och avlopp,
mätare inte installerad.
Avgift tas ut per fastighet med:
utan moms

med moms

a)

en fast avgift per år

7 192 kr

8 990 kr

b)

tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10

5 808 kr

7 260 kr

c)

tillkommande avgift för lägenhet 11 -

4 088 kr

5 110 kr

15.2 För annan fastighet tas avgift ut per fastighet vid anslutning till vatten och avlopp:
Avgift tas ut per fastighet med:
utan moms

med moms

a)

en avgift per m3 levererat vatten

21,84 kr

27,30 kr

b)

0 – 150 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

4 260 kr

5 325 kr

c)

151 – 400 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

7 552 kr

9 440 kr

d)

401 – 800 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

14 128 kr

17 660 kr

e)

801 – 2 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

28 232 kr

35 290 kr

f)

2 001 – 4 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

37 652 kr

47 065 kr

g)

4 001 – 7 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

47 040 kr

58 800 kr

h)

7 001 – 10 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

55 900 kr

69 875 kr

10 001 – 15 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

66 960 kr

83 700 kr

i)
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15.3 För fastighet som delvis är bebyggd med bostadslägenheter och delvis med verksamhet
enligt § 3 fjärde stycket tas avgift ut med:
utan moms

med moms

a)

en fast avgift per år

4 032 kr

5 040 kr

b)

en avgift per m3 levererat vatten

21,84 kr

27,30 kr

c)

en avgift per år och lägenhet från och med
2:a lägenheten och en avgift per påbörjad
200-tal m2 verksamhetsyta

2 848 kr

3 560 kr

15.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

15.1 a)

55 %

55 %

-

-

Avgift per m3

15.1 b)

55 %

55 %

-

-

Avgift per lägenhet

15.1 c) och d)

55 %

55 %

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
15.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 15.1 a) ut efter en antagen förbrukning om 75 m3 per
år och lägenhet i permanentbostad och med 40 m3 per år och lägenhet för fritidsbostad.
15.7 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 15.1 a) betalas. Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 40 m3 per lägenhet, enligt § 3.
15.8 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall tillkommande årlig avgift betalas
med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 15.1 alternativt 15.2. Beloppet
avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
15.9 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter
enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens
va-nämnd eller annan instans bestämd av Riksdagen.
15.10 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren blivit godkänd,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som
framgår av § 20.
15.11 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning
(kylvatten o d), skall avgift med 20 % av avgiften enligt 15.1 a) betalas.
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§ 16
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala
brukningsavgift.
Avgift tas ut med:

avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

utan moms

med moms

0,00 kr

0,00 kr

Avgift för Dg från allmän platsmark, väghållare och ansvarig för järnvägstrafik tas inte ut för
närvarande. Särskild utredning skall göras för att få fram underlag till kommande avgift.
§ 17
Den som ansvarar för brandskydd skall betala brukningsavgift för brandposter.
Avgift tas ut med:

en avgift till varje tillkommande BP per år

utan moms

med moms

608 kr

760 kr

§ 18
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

9

46

Dnr 2017/638

§ 19
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall brukningsavgift enligt 15.1 b) betalas.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.
Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål:

Fast avgift

15.1 b)

V

S

40 %

40 %

Df
10 %

Dg
10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
§ 20
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Avgift per åtgärd och tillfälle*:
utan moms med moms
Nedtagning av vattenmätare

560 kr

700 kr

Uppsättning av vattenmätare

560 kr

700 kr

Avstängning av vattentillförsel på fastighetsägares begäran

560 kr

700 kr

1 120 kr

1 400 kr

Påsläpp av vattentillförsel

560 kr

700 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

560 kr

700 kr

Förgävesbesök

700 kr

875 kr

1 145 kr

1 431 kr

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning

Undersökning av vattenmätare

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel gå grund av utebliven
betalning utförs endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid.

§ 21
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt
vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 15-20 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 22
Avgifter enligt § 15 debiteras 4 ggr per år där fastighetsägaren betalar 2 månader i efterskott och
en månad i förskott eller annan debiteringsperiod som huvudmannen beslutar om.
Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i faktura, skall dröjsmålsränta betalas på obetalt
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Övriga avgifter på grund av
utebliven betalning kan tillkomma enligt Inkassolag (1974:182).
Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.
I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt
övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen.
§ 23
Fastighetsägaren är skyldig att årligen på huvudmannens begäran läsa av vattenmätaren och
meddela huvudmannen vattenmätarställningen. Åsidosätter fastighetsägaren detta har
huvudmannen rätt att schablondebitera med 100 m3 per år och lägenhet utöver tidigare beräknad
förbrukning.
§ 24
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 25
____________ (Paragrafen om indexuppräkning av anläggningsavgifter är borttagen.)
TAXANS INFÖRANDE
§ 26
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt § 15 och 18, som är baserade på
uppmätning, eller uppskattad förbrukning, hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna
dagen för taxans ikraftträdande.
*****
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av
denna taxa prövas av Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen,
jämlikt § 53 vattentjänstlagen.
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Kommunfullmäktige

Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och
Lysekils kommun
Sammanfattning

1 juli 2017 träder den nya lagen om e-cigaretter i kraft. Miljöenheten föreslår att
ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden. För att kunna bedriva tillsyn behöver
miljönämnden kunna ta ut en tillsynsavgift. Miljöenheten föreslår den årliga
tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggningstid och att timavgiften ligger på
samma nivå som för övrig tillsyn det vill säga 986 kronor per timme. Avgiften skulle då
totalt hamna på 1972 kronor per år.
Beskrivning av ärendet

1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en
produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller
beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan
patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket
kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan
om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt
skicka in ett egenkontrollprogram.
För att miljönämnden ska kunna utföra tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare behöver nämnden ta ut en avgift. Miljönämnden
bedömer att den årliga tillsynstiden i medeltal för varje tillsynsobjekt är 2 timmar och
avgiften skulle då bli 1972 kronor per år.
Förslag till beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner
om att anta en taxa för tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare” som motsvara två timmars handläggning, se bilaga 13.
2. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner
om att anta en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt ”Lag om att
anta en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”.

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se
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Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 46§ Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare.
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01.
Skäl till det föreslagna beslutet

Enligt miljöenhetens erfarenhet med tillsyn av tobaksförsäljning så räcker inte en
timmes handläggningstid för att genomföra en tillsyn på e-cigaretter av god kvalité.
Miljöenheten föreslår därför att tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggning. I
dagsläget hamnar den årliga taxan på 1972 kronor.
Bilaga/Bilagor

1. Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018
2. Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018
3. Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018

Sofie Jansson
miljöhandläggare
sofie.jansson@sotenas.se
0523 - 66 40 45

Sotenäs kommun
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Bilaga 3
Taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
inom Munkedals kommun
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet
enligt E-cigarettlagen.
2 § Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i
kronor per hel timme handläggningstid.
3 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme
per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift.
4 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar av taxan som
föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt E-cigarettlagen överklagas.
5 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m.
2018-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI
2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning
är oktober månad föregående år.

Avgiftsskyldig
6 § Avgiftsskyldig

är

den

som

bedriver

anmälningspliktig

detaljhandel

enligt

E-cigarettlagen.
7 § Årsavgift inklusive tillsynsbesök (normalt motsvarande planenlig tillsyn vartannat år)
uttas motsvarande 2 timme/år.
För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift enligt 2 § i denna
taxa.
Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter
utfört tillsynsbesök.

Nedsättning av avgift
8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden i
mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa.

Avgiftens erläggande m.m.
9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i
mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
räkning.
Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01.
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Kommunfullmäktige

Förslag till ny taxa tobak, i Sotenäs, Munkedal och Lysekils
kommun

Sammanfattning

Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För att kunna
utföra den grundliga tillsynen anser miljöenheten att vi behöver utöka tillsynstiden från
en till två timmars. Avgiften skulle då totalt hamna på 1972 kronor per år istället för 986
kronor per år som den nuvarande avgiften ligger på.
Beskrivning av ärendet

Miljöenheten har de senaste året börjat jobba mer med tobakstillsyn. Tillsynen innebär
besök på skolgårdar, kontrollköp av tobak och vanliga tillsynsbesök. För tillfället har
miljöenheten 76 stycken registrerade verksamheter som säljer tobak i våra tre
kommuner. Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme.
För att kunna utföra den grundliga tillsynen anser miljöenheten att vi behöver utöka
tillsynstiden från en till två timmars. Avgiften skulle då totalt hamna på 1972kr/år.
Förslag till beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner
att ändra taxan enligt Tobakslagen så att årsavgiften för tobaksförsäljning
motsvarar två timmars handläggning.
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 19b § Tobakslag (1993:581)
Skäl till det föreslagna beslutet

Vi på miljöenheten anser att tiden vi lägger på tobakstillsyn inte motsvarar den
nuvarande taxan som endast ligger på en timme, vi ser ett behov av att höja taxan till två
timmar per tillsynsbesök och år.
Bilagor

1. Förslag taxa Tobakslagen Sotenäs 2018
2. Förslag taxa Tobakslagen Lysekil 2018
3. Förslag taxa Tobakslagen Munkedal 2018

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se
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Sofie Jansson
miljöhandläggare
sofie.jansson@sotenas.se
0523 - 66 40 45
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Bilaga 3
Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen inom
Munkedals kommun
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet
enligt Tobakslagen.
2 § Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa
i kronor per hel timme handläggningstid.
3 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme
per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift.
4 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar av taxan som
föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt Tobakslagen överklagas.
5 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 201501-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI
2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad föregående år.

Avgiftsskyldig
6 § Avgiftsskyldig

är

den

som

bedriver

anmälningspliktig

detaljhandel

enligt

Tobakslagen.
7 § Årsavgift inklusive tillsynsbesök (normalt motsvarande planenlig tillsyn vartannat år)
uttas motsvarande 2 timme/år.
För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift enligt 2 § i denna
taxa.
Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter
utfört tillsynsbesök.

Nedsättning av avgift
8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden i
mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa.

Avgiftens erläggande m.m.
9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i
mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
räkning.
Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01.
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-445

TJÄNSTESKRIVELSE

Medborgarförslag – offentlig toalett
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslag om att inrätta en offentlig toalett i
Munkedals centrum är bifallen.

Sammanfattning
Ulla-Britt Eklund och Ove Göransson föreslår i ett medborgarförslag att en offentlig
toalett uppförs i anslutning till Forum och torget.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-29 §61 att anslå 1,0 mnkr för en offentlig
toalett under 2019. Bygglov kommer att sökas under 2018. Möjlig plats är i
anslutning till Forum mellan Forum och ”posthuset”.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kapitalkostnaden för toaletten uppgår till ca 90 tkr per år och kostnaden för städning
och material till ca 40 tkr per år.
Folkhälsa
Ökad service till medborgarna
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadssektorn

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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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-487

TJÄNSTESKRIVELSE

Medborgarförslag – återvinningsstation Torreby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om en ny återvinningsstation på väg ut
mot Torreby.

Sammanfattning
Bosse Samstrand, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att en ny
återvinningsstation placeras ”någonstans ut mot Torreby”. Medborgarförslaget
anmäldes till kommunfullmäktige 2017-11-23, § 87.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI AB, ansvarar för och finansierar
återvinningsstationer och att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i
Sverige. På uppdrag av FTI fungerar Rambo som samordningsentreprenör för
återvinningsstationer i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner.
I Munkedals kommun finns sex återvinningsstationer (Hedekas, Hällevadsholm,
Dingle och tre i Munkedal) samt en återvinningscentral (Hästesked) som drivs av
Rambo.
Det pågår en diskussion och anbudsinhämtning för en mer fastighetsnära insamling
av avfall och återvinningsbart material. Möjligheten finns att många fastighetsägare
kan få hämtning av upp till 8-10 olika fraktioner i tomtgräns. Det förutsätter att
anbuden ger acceptabla nivåer på taxor samt att vägarna fram till fastigheterna är
farbara för tyngre fordon.
FTI AB beslutar om eventuellt nya återvinningsstationer som dom finansierar.
Kommunen kan själv besluta om ytterligare stationer men får då finansiera en sådan
via skatten eller via avgifter från hushållskollektivet.
Med hänvisning till nuvarande diskussioner om fastighetsnära insamling bör ingen ny
återvinningsstation etableras väser om E6an. Om det inte blir insamling av många
fraktioner bör diskussion om nya stationer upptas med FTI AB.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kan komma att kosta kommunen pengar
Miljö
Nya stationer ger bättre insamlingsresultat
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Bosse Samstrand och Rambo
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-517

TJÄNSTESKRIVELSE

Samordningsförbundet Väst verksamhetsplan med
budget 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget
2018 med verksamhetsinriktning t.o.m 2020 från Samordningsförbundet Väst

Sammanfattning
Förbundet har inkommit med verksamhetsplan med budget 2018, med
verksamhetsinriktning tom 2020, vilken togs av styrelsen i enlighet med förslaget
2017-11-17 §72.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen innefattar fortsättning av pågående insatser, men även nytt:
Ytterligare en arbetsterapeut till insatsen Utredningen har en som möjliggör
fördubbling av antal deltagare, möjlighet till en utredning/termin i Strömstad och
enklare arbetsförmågebedömningar lokalt i samtliga kommuner. MVK-etableringen,
motsvarande MVK-vuxna och MVK -unga, men ny målgrupp.
Ekonomi
Totalt budgeteras kostnader för 12,414 mnkr under 2018. Bidraget från
medlemmarna 2018 blir 9,388 mnkr och intäkt från ESF på 0,440 mnkr och
förbundet kommer att använda det egna kapitalet under 2018 för budgetbalans.
Munkedals insats (medlemsavgift) uppgår för 2017 till 0,177 tkr. Munkedals kommun
medlemsavgift för 2018 är oförändrad, 0,177 mnkr.
Samordningsförbundets budget visar på ett underskott för respektive av de
kommande åren 2016-2018. Se tabell nedan.
Förbundet ska följa reglerna i kommunallagen samt riktlinjerna från nationella rådet
och därmed sträva efter en budget i balans för kommande tre-årsperiod.
Underskottet finansieras av Eget kapital för budgetbalans.
Budget enligt
samordningsförbundet mnkr
Intäkter medlemsbidrag
Intäkter ESF
Kostnader
Netto
Eget kapital

2017

+3,181

2018
9,388
0,440

2019
10,000
0,440

2020
10,000
-

-12,414
-2,586
+0,595

-11,004
-0,564
+0,031

-10,009
-0,009
+0,022
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ytterligare ökade kostnader för kommunen.
Inga ytterligare konsekvenser

Maria Strömberg
TF. Ekonomichef
Ekonomienheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet Väst
Ekonomienheten
Kommunchef
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2017-81

TJÄNSTESKRIVELSE

Torghandelsföreskrifter för Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Torghandelsföreskrifter.
Kommunfullmäktige beslutar att under en prövotid om ett år inte ta ut avgift för
saluplats.
Kommunfullmäktige upphäver därmed nu gällande Torghandelsföreskrifter för
Munkedals kommun, antagna 2012-04-26, § 32.

Sammanfattning
Torghandel är under ordnade former ett välkommet inslag i den offentliga miljön och
bidrar till ett levande centrum.
Föreliggande förslag till nya Torghandelsföreskrifter redovisar hur och var torghandel
får bedrivas. Ambitionen är att med utgångspunkt från torghandelns positiva effekter
ska hantering och tillsyn av tillstånd ske så enkelt och effektivt som möjligt.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
De intäkter för saluplatser som under en prövotid om ett år inte tas ut bedöms vara
marginella.
Miljö
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för miljön.
Folkhälsa
Förslaget bedöms medföra positiva effekter genom att förutsättningar för en levande
torgmiljö ges.
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Näringslivsutvecklaren
Sektor samhällsbyggnad
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Dnr: KS 2017-81

Kommunfullmäktige

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Munkedals kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § x.
Munkedals kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter
enligt ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning
och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens
lokala ordningsföreskrifter gäller dessa ordningsföreskrifter för salutorg i Munkedals
kommun. Syftet med föreskrifterna är upprätthålla den allmänna ordningen.
§2
Föreskrifterna är tillämpliga på Centrumtorget i Munkedal.
Saluplatser
§3
På torghandelsplatsen finns saluplatser enligt bilaga.
§4
Vid fördelning av saluplatserna gäller följande.
Kommunstyrelsen fördelar saluplatser genom Medborgarcentrum. Upplåtelse av
saluplats sker utan kostnad. Önskemål om saluplats framförs till Medborgarcentrum.
Medborgarcentrum fördelar saluplatserna och håller en dagsaktuell loggbok över
upplåtna platser. Fördelning av platser sker i den ordning anmälan inkommer.
Fler än en saluplats får tilldelas en person endast när det kan ske med hänsyn till
tillgång på platser. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på
någon annan.
Näringslivsutvecklaren kontrollerar efterlevnaden av dessa föreskrifter.
Tider för försäljning
§5
Torghandel får ske alla dagar.
Försäljning får börja tidigast klockan 08.00 och sluta senast klockan 20.00 vardagar
och klockan 15.00 lördag och helgdag.
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Försäljare får inte börja lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen tidigare
än en timma före fastställd försäljningstid. Varor och redskap ska vara bortförda
senast en timma efter försäljningstidens slut.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl
föreligger, får kommunstyrelsen besluta att försäljning inskränks eller utökas i tid.
Innehavarens upplysningsskyldighet
§6
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen om tillfällig försäljning (1990:1183)
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning
om innehavarens namn, postadress och telefonnummer. Momsregistrering eller
personlig legitimation ska kunna uppvisas.
Förbud mot försäljning av vissa varor
§7
Knivar, sprängmedel, skjutvapen och pyrotekniska varor samt varor med
drogglorifierande eller kränkande anslag får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.
Försäljning av livsmedel
§8
Vid försäljning av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen
(2006:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
Miljöförvaltningen kan ge information om bestämmelserna.
Placering av varor, redskap och fordon
§9
Varor och redskap får endast placeras på utmärkta saluplatser enligt bifogad karta.
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs särskilt tillstånd.
Renhållning
§10
Innehavaren av en saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att ta det med sig.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.
Överträdelse av föreskrift
§11
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot följande bestämmelser kan
dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.





Olovlig överlåtelse av saluplats till annan (§4)
Överträdelse av tidpunkt för försäljning (§5)
Försäljning av förbjudna artiklar (§7)
Otillåten placering av varor/redskap eller framförande/uppställning av fordon (§9)
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2016-207

TJÄNSTESKRIVELSE

Förslag till införande av fria resor inom Munkedals
kommun med kollektivtrafik för seniorer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Västtrafik AB om fria resor med
kollektivtrafik för åldersgruppen +75 år. De fria resorna ska gälla hela trafikdygnet.
Den administrativa engångskostnaden per utställt kort betalas av kommunen.
Kostnaden för fria resor, för närvarande 200 kr per kort och år, samt kostnaden för
administration, för närvarande 120 kr per utställt kort, finansieras ur medlen till
kommunstyrelsen förfogande.

Sammanfattning
Hans-Joachim Isenheim (Mp) och Ove Göransson (V) har i varsin motion föreslagit
införande av fria resor med kollektivtrafik inom Munkedals kommun för seniorer.
Västtrafik AB har inkommit med prisuppgift enligt följande. Kalkylen bygger på två
möjliga åldersintervall, +65 år respektive +75 år.
Pris per kort +65
Pris per kort +75

225 kr/år
200 kr/år

Priserna är i 2017 års nivå och gäller under förutsättning att kommunen inte tar ut
den administrativa engångskostnad per kort som Västtrafik tar ut för sin hantering.
Den administrativa engångskostnaden uppgår idag till 120 kr per kort. Om
kommunen tar ut den administrativa kostnaden från varje kortinnehavare debiterar
Västtrafik kommunen en högre årlig kortkostnad. Varje kort är giltigt i elva år. De
fria resorna gäller resor med kollektivtrafik inom Munkedals kommun, hela
trafikdygnet. Priserna innefattar fria resor med Närtrafik.
Enligt befintlig statistik finns det i november 2017 1180 invånare i åldersgruppen
+75. Om hälften av personerna i åldersgruppen tackar ja till erbjudandet blir den
årliga kortkostnaden 118 000 kr i nuvarande prisnivå. Därtill kommer
engångskostnaden för administration för 590 kort med en sammanlagd kostnad på
70 800 kr fördelat över tid beroende på hur många som ansluter sig.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Om hälften av alla i åldersgruppen +75 år begär kort för fria resor beräknas
kostnaden till 118 000 kr i dagens prisnivå. Därtill kommer en engångskostnad per
år för Västtrafiks administration av korten. Med fria resor i kollektivtrafiken kan
kommunens kostnader för resor med färdtjänst bli lägre. Kostnaden finansieras via
anslag för kommunstyrelsens förfogande.
Miljö
Fler kollektiva resor främjar miljön.
Folkhälsa
Ökade möjligheter till deltagande främjar hälsa och välmående.
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Sektor barn och utbildning
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Göteborg 16 september 2017

Munkedals Kommun

Kalkyl för fria resor för seniorer inom Munkedals kommun
Här kommer er kostnadskalkyl för fria resor för seniorer för målgruppen 65 år och
äldre samt målgruppen 75 år och äldre, under hela trafikdygnet.
Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms,
1. Administrationskostnad: Administrationskostnaden på 120 kr per utställt
kort tas ut för att täcka Västtrafiks kostnader för att administrera detta
erbjudande för kommunerna. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till
senioren, antingen i samband med att senioren tackat ja till erbjudandet,
eller i samband med att kortets hållbarhet har gått ut (normal hållbarhet för
dagens kort är 11 år). Kostnaden är inte en kostnad per kort och år, utan en
engångskostnad per utskickat kort. Kostnaden inkluderar bl.a. kortkostnad,
brevutskick och Västtrafiks arbetstid.
2. Pris per kort: Priset gäller per kort och år. Priset motsvarar det
intäktsbortfall och de ökande trafikkostnader som detta erbjudande innebär
för Västtrafik. Priset inkluderar resor med Närtrafik. Det totala priset beror
på antalet kort. Antalet personer 65 år och äldre i Munkedal är 2 527 st.
Antalet personer 75 år och äldre är 1 142 st. (31 dec 2016, enligt SCB).
Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga
kommuner är 50-90 % (då avgift inte tas ut från senioren).

65+ dygnet runt utan avgift
75+ dygnet runt utan avgift

Pris
225 kr
200 kr

Priserna (1 och 2 ovan) avser 2017 års prisnivå och kommer årligen att justeras med
hänsyn till Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga färdbevis
som Västtrafik tillhandahåller. Denna kostnadskalkyl är giltig sex månader från
ovan angivet datum.

Med vänlig hälsning
Maria Björner Brauer
Enhetschef Försäljning och Marknad

Västtrafik AB
Box 123
541 23 Skövde

Lisa Nordberg
Teamledare Sortiment och Pris

Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg
Tel: 031-62 92 00
Fax: 031-62 92 01

www.vasttrafik.se
Styrelsens säte: Skövde
Org.nr. 556558-5873
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Antal ålder 65-W respektive 75-W
År: 2017 | Period: November | Nyckelkod: Integrerade | Ärendetyp: Folkmängd | Prognosversion: 2017-1
Utfall Jan - Nov 2016 all Jan - Nov 2017 os Jan - Nov 2017Snittprognos 2017
65 år

122

125

125

124

66 år

126

123

122

124

67 år

152

125

127

138

68 år

144

148

148

146

69 år

155

144

142

147

70 år

135

153

151

143

71 år

142

130

132

136

72 år

155

138

139

146

73 år

153

148

153

153

74 år

107

149

146

128

75 år

100

105

103

102

76 år

80

94

95

88

77 år

82

78

78

80

78 år

80

81

78

79

79 år

84

76

78

81

80-89 år

598

615

598

596

90-W år

127

131

125

124

Summa 75-W
Summa 65-W

Kalkyl kortpris per år
Antal 75-W
30%
50%
75%
Antal 65-W
30%
50%
75%

1 180
2 563

1180
354
590
885

200
200
200

70800
118000
177000

2563
769
1282
1922

225
225
225

173003
288338
432506

Administrationskostnad per kort engångs
Antal 75-W
1180
30%
354
120
50%
590
120
75%
885
120
Antal 65-W
30%
50%
75%

2563
769
1282
1922

120
120
120

42480
70800
106200

92268
153780
230670
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-469

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Johansson, fastighetschef
Anna Josefsson, förvaltningsekonom
Elisabeth Johnsson, förvaltningsekonom
Malin Stenman. förskolechef

Ny förskola i Centrala Munkedal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den nya förskolan ska innehålla möjligheter för fyra till
sex avdelningar.
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projekteringen för en ny förskola på Brudås.
Kommunstyrelsen beslutar att ny förskola på Brudås prövas i budgetarbetet inför
2019.
Kommunstyrelsen uppmanar byggnadsnämnden att se över detaljplanen för Brudås
så att en förskola kan uppföras.

Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-08 att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa
investerings- och driftskostnader för befintlig respektive föreslagen förskolestruktur i
centrala Munkedal. Den föreslagna strukturen ska redovisas med 12/15 barn per
avdelning resp 18 barn per avdelning.

Nuläge

Hösten 2017 finns 10 avdelningar med 180 platser i centrala Munkedal. Utifrån
budget beräknas idag 18 platser/avdelning. Kungshöjden har tre avdelningar och
kommer att totalrenoveras under 2018. Inspiratören på Lilla Foss har fyra
avdelningar och Älgen på Östra Jonsängsvägen 2 en avdelning. För att möta upp
behovet har två temporära ensamavdelningar etablerats i externa och interna
lokaler, Ugglan på Bruksvägen 2 (extern) samt Grävlingen Brudåsvägen 22
(Munkbo).
Kommunen har ett konstant högt söktryck till platser inom barnomsorgen i centrala
Munkedal.
Förskolorna i Centrala Munkedal:

Inspiratören (Lilla
Foss)
Kungshöjden
Älgen
Ugglan
Grävlingen
Barn i kö
Summa

Antal avd

Antal inskrivna
barn 180102

Erbjudna
plats janmars 2018

4

71

72

3
1
1
1

53
18
13
15
14
170+14

54
20
18
18

10

182
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Uppdraget är att ersätta de tre en-avdelningsförskolorna med en ny förskola samt
kunna hantera uppkommen barnomsorgskö med variationer över året. En ny enhet
möjliggör även att minska barngrupperna inom hela upptagningsområdet i centrum
och även område syd (Önnebacka)
Kommunen tar även höjd för framtida inflyttning av barnfamiljer som bosätter sig i
de centrala delarna av Munkedal.

Hur stor ska en förskola vara?
Nedan redovisas storleken på befintliga förskolor i kommunen och några
jämförelseobjekt:
Storlek på befintliga förskolor i Munkedal:
Antalet
avdelningar
Kungshöjden
3
Hedekas
3
Lilla Foss
4
Önnebacka
7
Dingle
3
Summa
20
En-avd förskolor i sutteränglokaler

Yta

Yta/avdelning

555
185
562
187
834
208
1406
201
647
216
4004
200
mm är ej medtagna

Antal
barn
53
57
71
114
57

M2/barn
10,5
9,9
11,9
12,3
12,0?

Exempel på andra förskolor:
Göteborg,
Lillhagen
Halmstad, Linehed
Kungshamn,
Solhagen
Göteborg, Kville

Antal avdelningar
8

Antal barn
144 (18/avd)

M2/barn
9,6

12
6

200 (16,7/avd)
Ca 100 (16,7/avd)

Ca 13,5

8

152 (19/avd)

8,2

För en ny avdelning bedöms ett ytbehov av ca 200 m2 inklusive kök, matsal och
personalutrymme, dvs 800 m2 för fyra avdelningar och 1000 m2 för fem
avdelningar.
För lekytor mm krävs ca 30-40 m2 per barn inhägnad yta, dvs ca 2500 m2 för fyra
avdelningar och 3200 m2 för fem avdelningar.

Plats för ny förskola
Området förvaltningen studerat är fastigheten Brudås 2-12 (Foss 13:9), där
kommunen rivit en bostadsfastighet. Området ligger i direkt anslutning till
Kungshöjdens förskola och genom denna placering kan samordningsvinster nås
genom samverkan med Kungshöjden. I förstudien ingår att grovt studera platsens
lämplighet. Foss 13:9 är på 7313 m2 och bedöms inrymma en ny förskola. De
planmässiga förutsättningarna ska utredas.
Örekilsparken har förts fram som möjligt läge för förskolan. I pågående planarbete
kan beredas möjlighet för ett brett användningsområde för byggnaderna i parken. En
förskola där innebär dock att ett stort område hägnas in och att antal
parkeringsplatser i Örekilsparken ökar. Inom förskolans område får inte obehöriga
personer vistas under verksamhetstid. Samverkansmöjligheter med andra förskolor
är liten.
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Hur många avdelningar?
Det är tre en-avdelningsförskolor som ska ersättas och de barn som står i kö ska
erbjudas plats. Med en målbild på 15 barn/grupp i centrala Munkedal är behovet av
en förskola med en yta på ca 1000m2.
Med 12 avdelningar i centrala Munkedal kan kommunen erbjuda grupper om 15 barn
på alla förskolor i centrum.
18

12/15

15

12/15

15

Inspiratören
A
B
C
D
summa

18
18
18
18
72

12
12
15
15
54

15
15
15
15
60

+16

+12

Kungshöjden
A
B
C
summa

18
18
18
54

12
15
15
42

15
15
15
45

+12

+9

18
18
18
54

12
12
15
15
15
69

15
15
15
15
15
75

180

165

180

14
42

14
35

Kungshöjden
2
A Älgen
B Ugglan
C Grävlingen
D
E
summa
Barn i kö

Detta förutsätter att lokalerna är anpassningsbara och möjliga för att utöka/minska.
Vid nybyggnation vill vi se på möjligheten att tänka yta och grupp och inte fokusera
på avdelning. Det ska vara möjligt att utöka från 4 till 6 avdelningar vid behov.
Lilla foss herrgård planeras innehålla kontor för förskolechefer och administratörer.
Fastigheten kan även användas som möjlig tillfällig avdelning vid behov och yta för
möten och fortbildning.

Kostnadsjämförelse – investering
Bef 3 enavd
investering
Kap kostnad
per år

0
0

12/15 barn
per avd (5)
35 000 tkr
2 030 tkr

15 barn per
avd (4)
28 000 tkr
1 624 tkr

18 barn per
avd (4)
28 000 tkr
1 624 tkr
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Beräkningarna utgår från en kostnad på 35000 kr per m2, 40 års genomsnittlig
avskrivningstid, 3% internränta och 200 m2 per avdelning.

Kostnadsjämförelse – drift
Bef 3 enavd
Personal vsh
Kost inkl
transp
Städ
Fastighet
Hyra
Summa
årskostn

4 156 tkr
1 235 tkr

12/15 barn
per avd
5 565 tkr
650 tkr

15 barb per
avd
5 541 tkr
650 tkr

18 barn per
avd
5 541 tkr
684 tkr

193 tkr
15 tkr
402 tkr
6 001 tkr

238 tkr
2 719 tkr
9 172 tkr

215 tkr
2 175 tkr
8 581 tkr

215 tkr
2 175 tkr
8 615 tkr

Verksamhetsaspekter
Enligt den politiska programförklaringen är det ett önskemål att det ska vara 15 barn
per grupp. Enlig Skolverkets riktlinjer bör yngre barn 0-3 år inte vistas i grupper
större än 12 och 4-5 åringar i grupper om 15. Om nuvarande lokaler varit mer
ändamålsenliga och större hade det gått att gruppera om och då också kunna ansöka
om det statliga bidraget till minskade barngrupper.
Det är mycket svårt att rekrytera personal till förskolans verksamhet överlag och det
är synnerligen ineffektivt och kostnadskrävande att driva ensamavdelningar. För att
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare krävs det att våra förskolor är
ändamålsenliga med för verksamheten anpassade lokaler. Lokalerna behöver vara
flexibla utifrån barns olika behov. Vårt uppdrag är att skapa likvärdiga förskolor och
komma ifrån den segregering som har uppstått. Större enheter skapar möjligheter
till effektiv samordning av resurserna vid öppning, stängning, sjukdom m.m. Till
ensamavdelningarna körs mat och det minskar förutsättningarna för
måltidspedagogik. Kollegialt arbete och säkerhetsaspekten försvåras.
I dagsläget finns det mycket begränsade möjligheter för personalen att samlas i
ändamålsenliga miljöer. APT genomförs i barnmiljöerna sittande på låga stolar.
Det saknas kontor till förskolechef för samtal med personal och dennes
administrativa uppgifter.
Om barngrupperna minskas till 15 skulle det innebära 12 avdelningar. (12 x 15
platser= 180 platser). Med en ny förskola med 5 avdelningar blir det sammanlagt 12
avdelningar i Centrum. Flera närkommuner bygger idag med en avdelning extra för
att ha möjlighet att dela grupper och söka bidrag.
I samband med att uppföra en ny förskola i anslutning till Kungshöjden på Brudås 212 möjliggörs samverkan med nuvarande enhet på Kungshöjden.
Upptagningsområdet blir samlat till ett. Detta för att motverka segregerande
tendenser. I samband med nybyggnation kan även möjligheterna till
allergimotverkande miljöer övervägas.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
De årliga kostnaderna för förskoleverksamheten i Munkedal ökar med 2,5-3,0 mnkr.
Detta har en påtaglig undanträngningseffekt på annan verksamhet.
Miljö
Inriktningen är att miljövänligt material ska användas.
Miljöerna för barnen i en anpassad anläggning för verksamheten förbättras avsevärt.
Arbetsmiljön för personalen förbättras då det blir mer lättarbetat och ökar
möjligheterna till samarbete mellan avdelningar samt även säkerheten. Mindre risk
för ensamarbete. Måltidspersonal, lokalvårdare och fastighetsskötare kan arbeta mer
effektivt och i bättre miljöer.
Facklig samverkan enligt FAS05
Samverkan kommer att ske i olika faser i processen
Barnkonventionen
Barnens behov kommer att vara fokus under processen. Ur ett barnperspektiv
skapas förutsättningar för hög och likvärdig kvalitet.
För att barngruppernas storlek ska kunna minskas behövs lokaler som är anpassade
för förskolans verksamhet. Under processen inför byggnation ska omvärldsanalys
göras, t.ex. studiebesök på andra nybyggda förskolor. Viktigt att bygga in flexibilitet
så att det går att anpassa till nya förutsättningar.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadssektorn
Sektorn Barn o utbildning
Byggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-57

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Kajsa Lindberg
Handläggare
Barn och utbildning

Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) om
utökning av tidsintervaller inom närtrafiken.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning
Heikki Klaavuniemi och Matheus Enholm (SD) inkom 2017-01-24 med motion om
utökad Närtrafik under helgerna. Syftet är att redovisa kostnaderna för en eventuell
utökning av Närtrafiken till helgerna i Munkedals kommun.
Närtrafiken finansieras av Västra Götalandsregionen och är tillgänglig vardagar
mellan 09.30 till 22.00. Om kommunen önskar kan servicen utökas till helgerna mot
kommunal finansiering.
På begäran har Västtrafik inkommit med offert på dels 150 respektive 200 resor per
år under lördagar och söndagar med tidsintervall 9.30 -10.30, 12.30 -13.30 och
15.00 -16.00. beräkningen är gjord med följande utgångspunkter;
a) Direkta trafikkostnader: baseras på beräknad ersättning till det av Västtrafik
anlitade trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget.
b) Kostnader för beställningscentral och drift samt administration: en bedömd
snittkostnad per resa, vilken utgörs av beställning, drift och administration för
genomförande och säkerställande av varje enskild resa.
c) Beräknade biljettintäkter: intäkterna beräknas utifrån en fast snittintäkt per
resenär.
d) Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala
administrationskostnader för att hantera tillköp. Kostnaden fastställs utifrån den
direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta
trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta
trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och i intervallet 11-20 mkr
är kostnaden 30 tkr.
Kostnader under punkt a och b är preliminära, och kommer att slutregleras utifrån
faktisk kostnad för de resor som utförts.
Intäkter under punkt c är angivna i 2017 års prisnivå och är föremål för justering i
enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren. Inför varje trafikår fastställer
Västtrafik en budget för kommande år utifrån tidigare års utfall.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Beräknad nettokostnad
150 resor per år
Direkta trafikkostnader
1100 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa) 165 000
Beställning, drift & adm
28 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)
4 200
Beräknade biljettintäkter
39 kr per resenär (fast intäkt per resenär)
-5 850
Administrationskostnad
Fast avgift per år
6 000
Total beräknad nettokostnad
169 350
Beräknad nettokostnad
200 resor per år
Direkta trafikkostnader
1100 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa) 220 000
Beställning, drift & adm
28 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)
5 600
Beräknade biljettintäkter
39 kr per resenär (fast intäkt per resenär)
-7 800
Administrationskostnad
Fast avgift per år
6 000
Total beräknad nettokostnad
223 800
Västtrafik uppger i sin kalkyl att det bedömda priset per resa och antalet resor är
högst osäkra faktorer
Anledningen till att det är så svårbedömt att kunna ge ett exakt pris är att Västtrafik
inte har några fordon i Munkedal på helger vilket medför att det blir väldigt dyrt per
resa då de måste hämta fordon från exempelvis Uddevalla.
1100 kr ett uppskattat pris utifrån de provbokningar de gjort när de tagit fram
kalkylen.
Kostnaden är preliminär och kommer årligen att slutregleras utifrån faktisk kostnad
för de resor som utförts
När Västtrafik provbokade resorna så hamnade resorna på allt mellan 500 kr till
2000 kr per resa.
Årskostnaden kan alltså snabbt bli dyrare än vad som står i kalkylen - dels om det
blir dyrare trafikkostnader och dels om resandet blir större än i dessa kalkyler.
Under 2017 har totalt 900 resor nyttjats med Närtrafiken i Munkedals kommun.
Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen-Ringi
Sektorchef
Barn- och utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Sverigedemokraterna i Munkedal
Handläggare Sektor barn- och utbildning
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-13

TJÄNSTESKRIVELSE

Föreningslokaler mm
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 500 tkr för utredning om multihall med syfte
att tillskapa lokaler för föreningslivet.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snabbutreda för- och nackdelar
med en skola för årskurserna 0-6 på Kungsmarken. Ekonomiska konsekvenser ska
redovisas.
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 500 tkr från projekt 1104 ”sprinkler”
till utredningen om multihall/skola.

Sammanfattning
Frågan om föreningslivets lokalbehov har diskuterats vid ett flertal tillfällen och
senast på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 2018. Sport- och
idrottshallar utnyttjas fullt ut och många föreningar är ”hemlösa” eller har svårt att
få till tider för sin verksamhet.
En ny sport- och idrottshall med lokaler för annan verksamhet, ”multihall”, kan efter
ändring av detaljplanen placeras på Kungsmarken.
En multihall bedöms kosta 50-60 mnkr beroende på volym och innehåll.
Investeringen bör prövas i kommande års investeringsbudget.
I skolutredningen som presenterades våren 2017 föreslogs utbyggnader på
Munkedalsskolan och Bruksskolan för att kunna ta hand om de större barnkullarna.
Dessa utbyggnader är föreslagna inom befintliga skolområden och kommer att
inkräkta på de lek- och vistelseområden som nu finns. Förvaltningen föreslår att
effekterna av en ny 0-6-skola studeras. Denna skola kan placeras i anslutning till en
ev multihall på Kungsmarken. Kommunikationsmöjligheterna mellan
Kungsmarksskolan/Munkedalsskolan och den nya skolan studeras särskilt.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ökad kommunal kostnad. Förvaltningen återkommer med investerings- och årliga
driftskostnader i utredningen.
Folkhälsa
Nya lokaler förbättrar föreningarnas möjlighet att bedriva sin verksamhet.
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Barnkonventionen
Ökade möjligheter att aktivera barn- och ungdomar. Helt ny skola kan förbättra
förutsättningarna för ny teknik/modern undervisning jämfört med tillbyggen i
anslutning till befintliga skolor
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Sektor Barn och utbildning
Sektor samhällsbyggnad
Ekonomienheten
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