
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
2019-10-14 

 

 

 

 



 

 
 
 

Munkedals Kommuns värdegrund 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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Beslut av kommunstyrelsen 

1. Uppstart av arbete för framtagande av Översiktsplan 2035
Dnr 2019-000188

6 

2. Delårsbokslut augusti 2019 för kommunstyrelsen
Dnr 2019-000025

8 

3. Begäran om användande av statsbidrag för ökat bostadsbyggande
Dnr 2018-000537

19 

4. Samordning och styrning av gemensamma nämnder samt avtalssamverkan
Dnr 2019-000204

20 
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Tid: 2019-10-14 09:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2019-10-17, kl. 08.00 

Justeringsperson: 

Ordförande: Jan Hognert 

Sekreterare: Linda Ökvist 

Dialog med anledning av resultat i delårsbokslut augusti 2019: 
13.00-13.45 Välfärdsnämndens presidium samt förvaltningschef 
13.45-14.00 Dialog inom kommunstyrelsen 
14.00-14.45 Barn- och utbildningsnämndens presidium samt förvaltningschef 
14.45-15.00 Dialog inom kommunstyrelsen 
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2019-09-17 Dnr: KS 2019-188

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Uppstart av arbete med Översiktsplan 2035 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja arbetet med Översiktsplan 2035. 

Kommunstyrelsen anslår 1 mnkr för arbetet med Översiktsplan 2020 resp. 2021 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker genom det ökade finansiella 

utrymmet i det nya förslaget till kostnadsutjämning som börjar gälla januari 2020. 

Sammanfattning 

I arbetet inför Översiktsplan 2010 (ÖP 10) gjordes omfattande utredningar etc inom 

en lång rad av områden. Större delen av arbetet utfördes med hjälp av konsulter och 

kostnaderna uppgick till ca 1,5 mnkr. 

I ÖP 14 (som vann laga kraft under 2015 efter att ha överklagats) arbetades en del 

av materialet från ÖP 10 om, tex vindbruksplanen. En hel del av materialet från ÖP 

10 ”återanvändes”. 

Inför arbetet med ÖP 18 beslutade Byggnadsnämnden om en aktualisering av ÖP 14, 

dvs omarbetning av text samt mindre justering av kartmaterialet. Detta arbete 

pågår. Materialet har varit på samråd och bör kunna ställas ut för granskning under 

vintern 19/20 för antagande våren 2020. 

I det kommande arbetet med ÖP 2035 bör det mesta av underlagsmaterialet från 

ÖP10 uppgraderas och omarbetas. Det gäller tex: 

- Kartläggning av läget i Munkedal

- Planeringsunderlag från myndigheter tex länsstyrelsen

- Naturvårdsprogram

- LIS-områden

- Vindbruksplan

- Kulturmiljöprogram

- Energiplan

- Miljökonsekvenser av ÖP

Dessutom ska strategier och förslag i ÖP-arbetet tas fram och diskuteras. Det är 

viktigt att ÖP-arbetet blir en demokratisk process där invånare, bygdeföreningar, 

företagare m fl involveras. Arbetet bedöms ta drygt 2 år att genomföras inklusive de 

formella momenten med samråd och granskning. 

I ÖP 2035 kommer kommunens syn på markanvändning fram till 2035 att redovisas. 

Även olika konsekvenser och avvägningar redovisas. 
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Kostnaden är beroende på hur stor del av ”skrivarbetet” som köps av extern konsult 

respektive kan utföras av egen personal. Lägst kostnad blir det om så mycket som 

möjligt utförs av egen personal. Den totala kostnaden då bedöms uppgå till ca 2 

mnkr, dvs ca 1 mnkr per år. Arbetet leds och utförs av personal inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgrupper tillskapas med personal från övriga 

förvaltningar och kommunala bolag. 

Till styrgrupp bör Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens presidier 

utses. I regelbundna möten redovisas faktamaterial och strategier/förslag diskuteras. 

Arbetet bör påbörjas när ÖP18 lämnats för granskning.  

    

     

 

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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  2019-09-26 Dnr: KS 2019-25 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Kristin Karlsson 

Ekonomiavdelningen  

Delårsrapport augusti 2019 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens utfall för första tertialen uppgår till 1 690 tkr men årsprognosen 

visar en negativ avvikelse på -200 tkr. 

 

Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 589 tkr. Årsprognosen är att 1 451 tkr 

av den totala investeringsramen på 2 762 tkr kommer förbrukas. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för 2 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Dessa har 

nämnden brutit ned till 5 verksamhetsmål. Bedömningen är att 3 är i hög grad 

uppfyllda och 2 är delvis uppfyllda. 

 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

 

 

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

Lars-Erik Hansson 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommundirektör 
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Delårsrapport augusti 2019 

Kommunstyrelsen 

 

 

Nämndsordförande (parti) 
Kommunstyrelsens ordförande Jan Hognert (M) 

Förvaltningschef 
Kommundirektör Håkan Sundberg 

9



 

2 

Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 

uppsiktsplikt över övriga nämnder, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda 

bolag. Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet och ansvarar för den 

egna förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet. 

Inom kommunstyrelsens förvaltning finns kommundirektören, HR-avdelningen, ekonomiavdelningen, 

löneenheten samt administrativa avdelningen. 

Viktiga händelser 
Under perioden har kommunledningsförvaltningens avdelningar arbetat aktivt inom många olika 

områden. Bland mycket annat kan dessa tre förändringar uppmärksammas: 

- Löneavdelningen har flyttat till nya lokaler vid Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle 

- En ny e-handelslösning har tagits i drift från den förste juni 

- Ett nytt intranät har arbetats fram och införts 

Under perioden har HR-avdelningen fortsatt arbetat kring arbetsmiljö, löneöversyn och rekrytering. 

Enkätsvaren från OSA-enkäten (organisatorisk och social arbetsmiljö) har sammanställts och 

presenterats för chefer och fackliga företrädare. En verktygslåda för åtgärdsarbete per enhet har tagits 

fram och löpande arbete ska redovisas i Hypergene per förvaltning. Utbildningar till hälsoinspiratörer 

och chefer har genomförts. 

Den årliga löneöversynen avslutades i juni och struktursatsningar har lagts på följande yrkesgrupper; 

sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, rektorer, enhetschefer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, 

biståndsbedömare. HR-avdelningen har även deltagit i ett flertal rekryteringar av chefs- och 

specialistbefattningar, som fallit mycket väl ut för rekryterande chefer. Omgång tre av utvecklande 

ledarskap UL har genomförts ihop med Sotenäs, Tanum och Bengtsfors kommuner, där Munkedal haft 

fyra deltagande chefer från samtliga förvaltningar. 

Ekonomiavdelningens processer för uppföljning och budget har fortsatt prövats i den nya 

organisationen och kontinuerliga anpassningar genomförs. Bankupphandling har avslutats och 

resulterat i att kommunen kommer att byta bank till Nordea under hösten. Införandet av en ny e-

handelslösning har genomförts och ekonomisystemet har uppdaterats till den senaste versionen. Den 

nya lagen som gäller krav på e-faktura för all handel med offentlig sektor började gälla 1 april. 

Uppdateringar av verksamhetssystem genomförs för att kommunen ska leva upp till kraven i lagen. 

Löneenheten har i början av året flyttat från "Postlokalen" i Munkedal till Utvecklingscentrum 

Munkedal. En ny server har installerats på SML-IT för PA-systemet Heroma vilket innebär att systemets 

tillgänglighet och svarstider förbättras. 

Administrativa avdelningen har bland annat arbetat med införande av digitala processer för 

tjänsteskrivelser, handlingar till politiken samt digitalt arkiv. Två nummer av en nystartad 

kommuntidning har utgivits till samtliga hushåll. Ett nytt intranät har tagits fram och införts. En 

säkerhetsstrateg har rekryterats och påbörjat sin tjänst. 
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Ekonomi 

Resultaträkning 
Konto Utfall Jan - 

Aug 2018  
Utfall Jan - 

Aug 2019  
Bud Jan - Aug 

2019  
Resultat Jan - 

Aug 2019  

Intäkter 46 963 15 817 6 750 9 068 

Summa Intäkter 46 963 15 817 6 750 9 068 

Personalkostnader -17 224 -19 013 -19 886  873 

Övriga verksamhetskostnader -26 702 -31 162 -22 912 -8 250 

Summa Kostnader -43 926 -50 176 -42 798 -7 378 

Summa Resultaträkning VR 3 037 -34 358 -36 048 1 690 

 

Förvaltningens resultat för perioden uppgår i 1 690 tkr vilket är en försämring mot 2018 års delår i 

augusti då utfallet var 3 037 tkr. Förändringen härleds främst till minskning av kommunstyrelsens 

förfogandepost inför 2019. Organisationsförändringar har även skett mellan åren då löneenheten 

tillkommit och bemanningsenheten flyttats till välfärdsnämnden. 

Det positiva resultatet består dels av ett överskott för bilvårdsenheten till följd av släpande kostnad 

för fordonsförsäkring samt att bilar sålts till bättre pris än beräknat. Inom administrativa avdelningen 

finns ett överskott avseende säkerhet och civilförsvar där tjänst varit vakant under året. Denna 

verksamhet finansieras genom statsbidrag från MSB vilket innebär att medlen endast får användas till 

detta arbete och beräknas därmed inte generera en positiv avvikelse mot budget vid årets slut. 

Vidare finns även överskott inom näringslivsverksamheten samt löneenheten. Avseende löneenheten 

delas överskottet på de tre kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil och kommer därför inte 

tillfalla Munkedal till fullo. Även HR-avdelningen har en positiv avvikelse mot budget för perioden vilket 

beror på att projektet heltidsuppdraget ej nyttjat budget samt ett överskott för perioden inom 

företagshälsovård där insatser beräknas öka igen under hösten. 

Intäktsanalys 
Intäkterna för perioden uppgår till 15 817 tkr vilket är 9 068 tkr mer än budgeterat. Detta beror främst 

på interna intäkter för datorer inom administrativa avdelningen där intäkterna ej budgeterats utan 

matchas med kostnaderna i syfte att gå jämt upp, samt intäkter inom HR-avdelningen avseende 

återsökningar från Försäkringskassan och AFA i rehabiliteringsärenden och även för genomförda 

utbildningar. Intäkterna består också till stor del av interna intäkter avseende kommunens bilar, bidrag 

från Länsstyrelsen avseende kalkning av sjöar samt intäkter från Sotenäs och Lysekils kommuner 

avseende finansiering av gemensam löneenhet. 

Kostnadsanalys 
Personalkostnaderna inom förvaltningen har under perioden en positiv avvikelse mot budget med 873 

tkr, detta främst till följd av ett antal längre sjukskrivningar. Personalkostnaderna har ökat jämfört med 

motsvarande period föregående år till följd av anställning av processutvecklare samt utökning av 

personal inom administrativa avdelningen. 

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 31 116 tkr vilket är en ökning mot motsvarande period 

föregående år då de uppgick till 26 702 kr. Denna ökning beror på att kostnader samt budget för lokaler 

har fördelats ut från samhällsbyggnadsnämnden till respektive verksamhet 2019. Dessa kostnader 

uppgår i 3 466 tkr för perioden. Övriga kostnader som ökat mellan åren är kostnader för ekonomi- och 
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e-handelssystem, fordonsleasingkostnader, kostnader för bilar som lösts ut från leasing efter att 

leasingperioden löpt ut samt kommunbidrag till SML-IT. 

Driftredovisning ansvar 
Ansvar 2018 Utfall 

Helår  
2019 Prognos 

helår  
2019 Budget 

Helår  
2019 

Avvikelse 
Prognos  

11 Kommundirektör -22 979 -27 665 -27 390 - 275 

13 HR-Avdelning  -8 059 -5 270 -5 720  450 

14 Ekonomiavdelningen  -7 115 -7 435 -7 710  275 

15 Löneavdelning SML  -2 667 -2 687 20 

16 Administrativa avdelninge  -8 111 -11 353 -10 683 - 670 

Summa Kommunstyrelsen -46 264 -54 390 -54 190 - 200 

 

Den totala prognosen för kommunstyrelsens förvaltning är en negativ avvikelse mot budget med - 200 

tkr vid årets slut. Nedan följer specificering av de väsentligaste avvikelserna avdelningsvis. 

För kommundirektören beräknas det vid årets slut bli ett underskott mot budget på -275 tkr. 

Prognosen för den politiska verksamheten är - 70 tkr, detta till följd av ökande kostnader i början av 

den nya mandatperioden. Näringslivet beräknas, precis som i april, ha ett överskott i slutet av året på 

100 tkr. Detta beror på att samtliga planerade aktiviteter troligtvis inte kommer hinna genomföras 

under året utan kommer löpa vidare våren 2020. Miljöverksamheten beräknas i nuläget hålla budget 

men räddningstjänsten beräknas få ett underskott på - 180 tkr vilket beror på att pensionsavsättning 

blivit större än beräknat. Gemensamma verksamhetskostnader inom kommundirektörens ansvar 

prognostiseras till - 125 tkr vid årets slut. Detta utgörs av KS förfogande som beräknas få ett överskott 

på 75 tkr, vilket är en sänkning mot prognosen i april som sattes till 200 tkr. Orsaken till förändringen 

är att kostnad för seniorbusskort som tidigare ej budgeterats. Övriga poster under kommundirektörens 

ansvar beräknas gå - 200 tkr. Detta är en sänkning mot aprils prognos, bland annat till följd av kostnad 

för utredning inom äldreomsorgen avseende särskilt boende. 

HR-avdelningens prognos för året är en positiv avvikelse om 450 tkr vilket avser projektanslag för 

heltidsresan som ej förbrukas 2019, vakans på en tjänst under hösten samt överskott inom 

företagshälsovården till följd av återsökning av medel från Försäkringskassan och AFA för 

rehabiliteringsinsatser. 

Ekonomiavdelningens prognostiserar ett överskott mot budget vid årets slut om 275 tkr vilket främst 

utgörs av ett överskott för bilvårdenheten avseende försäljning av fordon. Prognosen är en ökning mot 

i april då den sattes till 170 tkr, förändringarna beror på försäljningen av bilarna samt ökade kostnader 

för e-handelssystem. 

Löneenheten prognostiserar ett positivt resultat om 20 tkr. Enhetens resultat för perioden är bättre 

men detta avser de tre kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Prognosen beräknar en positiv 

avvikelse mot budget för Munkedals del avseende den gemensamma löneverksamheten men en 

negativ avvikelse för Munkedalsspecifika kostnader avseende PA-system och bankavgifter. 

Administrativa avdelningen beräknar ett underskott vid årets slut om – 670 tkr vilket härleds till ej 

budgeterad kostnad för ökat kommunbidrag till SML-IT. Andra kostnader som kan påverka resultatet 

negativt vid årets slut är att e-arkivet implementeras under hösten och ej budgeterade driftskostnader 

kan komma. Det pågår en upphandling av förvaltningsorganisation avseende e-arkivet vilket gör att 
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kostnaderna ännu inte är fastställda. Systemförvaltningen skulle skötas av Uddevalla kommun men har 

istället fått hanterats på konsultbasis vilket medfört en högre kostnadsnivå än planerat. 

Åtgärder 
Den negativa avvikelsen om - 200 tkr mot budget bedöms vara en mindre avvikelse och därför tas inga 

specifika åtgärder fram i detta läge. Förvaltningen kommer fortsatt under hösten generellt att vara 

återhållsamma för att sträva mot att uppnå ekonomisk balans. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Aug 2019  
Budget tot 

2019  
Prognos 

Augusti 2019  

1003 Utbyte PC/Skrivare 0 - 200 0 

1005 Uppföljningssystem 0 - 915 - 200 

1007 Inventarier sammanträdesrum -23 - 150 - 150 

1008 Inventarier löneenheten - 276 0 - 276 

1082 Nätverkskomponenter och dataserver - 179 - 647 - 250 

1299 Fibernät  275 0 275 

1306 Förändrad dokumenthantering - 386 - 250 - 490 

1315 Nytt e-handelssystem/ekonomisystem 0 - 600 - 360 

Summa Alla projekt - 589 -2 762 -1 451 

 

Investering i utbyte av PC/Skrivare beräknas ej nyttjas då övergång har skett till att leasa utrustningen. 

Investering av uppföljningssystem bedöms heller ej nyttjas till fullo. Avseende inventarier till 

sammanträdesrum så bedöms budgeten nyttjas under hösten. Det är främst Gullmarssalen som är 

aktuell för uppdatering av inventarier och arbetet med en allmän uppfräschning påbörjas under 

hösten. Investeringen i inventarier till löneenheten gjordes i början av året och är färdigställd, varav 

inga ytterligare kostnader beräknas. Investering i nätverkskomponenter görs där behov påtalats, ett 

flertal verksamhetslokaler har åtgärdats med bättre uppkoppling under året och ytterligare några 

insatser beräknas under hösten. Investering i fibernät som tidigare gjorts har genererat ett 

investeringsbidrag och inget ytterligare beräknas. 

Investeringsanslaget för förändrad dokumenthantering avser införande av e-arkiv. Budgeten kommer 

att överskridas på grund av att den i projektet planerade förvaltningsorganisationen för e-arkiv inte 

har kommit till stånd, vilket tidigare har nämnts. Systemförvaltningen skulle skötas av Uddevalla 

kommun men istället har uppdraget fått hanterats på konsultbasis vilket medfört en ökad kostnad. 

Införande av nytt e-handelssystem har genomförts under denna period och prognosen är att hela 

budgetanslaget inte kommer att behöva nyttjas. 
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Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Titel Bedömning Trend 

2.Inriktningsmål: Implementera de 4 övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten antagna av Kommunfullmäktige 2016-06-
08 § 38 

  

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

  

 

Nämndens verksamhetsmål och mått 

2.4 Verksamhetsmål alla:  Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att 

andelen förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation. 

Bedömning Trend 

  
Under perioden januari till augusti kommer 7,5 % av det drivmedel som använts till bilvårdsenhetens 

fordon från förnybar energi, vilket är en ökning sedan mätningen i april då andelen var 6,2%. Vid utbyte 

av kommunens bilar är inriktningen bilar som drivs av gas vilket minskar användandet av fossila 

drivmedel. Under perioden har nio gasbilar levererats och ersatt dieselbilar. Detta gör att andelen 

fordonsgas kommer att fortsätta öka under hösten. 

Koladas statistik avseende slutanvändning av energi för transporter inom den geografiska kommunen 

(MWh/inv) är den offentliga statistik som finns. Det finns således ingen statistik för kommunens egna 

transporter och bedömningen avseende energianvändningen kan ej göras. Arbete pågår dock med att 

öka andelen fossilfria bränslen och infrastrukturen för elbilar ska förbättras. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

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

-7.50% -10.00%   

Energianvändningen från kommunens 
egna transporter skall minskas med 5 % 
utifrån 2009 års siffror. 

 -3.00%   

 

2.4 Verksamhetsmål Löneenhet SML: Verka för en minskning av pappersförbrukningen samt transporter 

av löneuppgifter till löneenheten. 

Bedömning Trend 

  
Löneenheten har arbetat med nedanstående mål och dessa är i hög grad uppfyllda. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Inkommande löneunderlag till löneenheten på 
kontorspapper som arkiveras ska minska från 2016 års 
nivå med 

68.00% 60.00%  

Löneenheten ska planera och genomföra bas-utbildningar 
inom det löneadministrativa området för chefer inom 
SML-kommunerna 

3 6  
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Samtliga dokument som ligger på löneenhetens hemsida 
ska en gång per år gås igenom och vid behov revideras. 

95.00%  100.00%  

 

5.1 Verksamhetsmål KS:  Ta fram plan för att marknadsföra Munkeal som attraktivt besöksmål 

Bedömning Trend 

  
Under perioden har ytterligare ett nummer av besöksmagasinet ”Grejen med Munkedal” utkommit. I 

detta nummer finns även några sidor på engelska. Munkedals kommun har även en destinationssida i 

samverkan med Turistrådet Västsverige AB vilken arbetas aktivt med och sidan förmedlar information 

om bo, äta och göra samt evenemang. 

En fortsatt inventering av Bohusleden pågår tillsammans med Västkuststiftelsen. Detta för att 

säkerställa utlovad standard, uppdatering av skyltning längs leder och informationstavlor vid etapp 

start och slut. 

Strategi för besöksnäring är framtagen men handlingsplan är ej färdigställd ännu. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Uppföljning av handlingsplan 0 1  

 

5.2 Verksamhetsmål KS: Utveckla och stärka det lokala näringslivet. 

Bedömning Trend 

  
Arbetet med handlingsplanen av den tagna strategin har intensifierats och kommer att mynna ut i en 

gemensam plattform för Turism-, Besöksnärings-, Näringslivs- och Landsbygdsutveckling. En av de 

punkter som kommer att ha hög fokus är att systematisera de enskilda företagsbesöken så att ett 

effektivt utfall på varje besök kan leda fram till ökad samverkan. 

Näringslivsrådet följer handlingsplanen och har inom rådet själva gjort en egen muntlig utvärdering 

och är överens om att de är på rätt väg. Under perioden har enskilda dialogmöten med de sju 

organisationerna inom Näringslivsrådet påbörjats som komplement. 

Under perioden har den av Näringslivsrådet och kommunen beslutade strategin, att ha sex 

frukostmöten och två kvällsmöten, permanentats. 

Gemensamt för mötena är att de görs ute på företag samt att det blir allt fler som deltar vid varje 

tillfälle. Ökad samverkan mellan företagen har noterats som resultat av träffarna, där mingel har en 

viktig roll. Fortsatt är nyhetsbrevet en viktig informationskanal för att hålla kommunens företagare 

uppdaterade. 

Under våren genomfördes en dialogmötesserie där kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen 

bjöd in till dialog om företagens kompetensförsörjningsbehov och vilken tillgänglig arbetskraft som 

finns att förfoga över. Som ett delresultat av dialogmötena har de ingående aktörernas enats om ett 

systematiskt sätt att öka antalet enskilda företagsbesök, och samtidigt tillmötesgå företagens 

önskemål om en mer samordnad kontaktyta från kommunen och Arbetsförmedlingen. Aktiviteten 

startade i augusti och har arbetsnamnet ”Företagsdialog 1.5”. Utvärdering kommer att ske under 

december 2019 och aktiviteten kommer totalt innehålla ca 80 enskilda företagsbesök. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Uppföljning av handlingsplan 0 1  
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Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017) 1 1  

 

5.3 Verksamhetsmål KS: Utveckla innovativa metoder för upphandling 

Bedömning Trend 

  
Upphandlingspolicyn är reviderad i juni 2019. Policyn stödjer, på samma sätt som tidigare, 

upphandlingsarbetet att utvecklas framåt. 

Arbete med att ta fram en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan har ännu inte 

påbörjats. 

Arbetet med tidig leverantörsdialog inför upphandlingar har övergått från att ha extra fokus på vissa 

upphandlingar till att istället aktivt ta ställning till hur man kan arbeta med tidig leverantörsdialog vid 

varje upphandling. Leverantörsdialog kan ske i olika former, i större eller mindre utsträckning, och kan 

bidra till en bättre upphandling. Målet bedöms som helt uppfyllt då dialog har använts kontinuerligt. 

Vid ett tillfälle under året har upphandlare deltagit vid näringslivsträff och planen är att under hösten 

delta vid flera tillfällen. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Revidera nuvarande upphandlingspolicy 1 1  

Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande 
handlingsplan 

0 1  

Framtid 
Hela kommunstyrelsens förvaltning kommer framöver att fokusera på arbete med digitalisering av 

administrativa processer. Administrativa avdelningen är en resurs i detta arbete och ett exempel är 

införandet av e-tjänster, som berör hela kommunorganisationen. Andra exempel inom förvaltningen 

är en digitalisering av hanteringen av tjänsteskrivelser och koppling till diariet samt utstick av 

möteshandlingar till förtroendevalda, införande av e-arkiv som på sikt kommer att göra 

arkivhandlingar tillgängliga på hemsidan, digitalisering av HR-processer i samarbete med Fyrbodal 

samt digitalisering av blanketter för lönehantering. 

Vidare ska Medborgarcentrum utvecklas mot att vara den självklara första kontaktytan med 

medborgaren. Inom HR kommer det även vara fortsatt arbete med fokusområdena attraktiv 

arbetsgivare, kompetensförsörjning och arbetsmiljö för att kunna rekrytera, behålla och utveckla 

kommunens personal. Fortsatta satsningar på chefs- och ledarkompetens är mycket viktigt för att 

lyckas med detta. De nya HÖK-avtalen med lärarfacken och Vårdförbundet ger förvaltningarna en 

riktning i arbetet kring löneutveckling, arbetsbelastning och arbetsmiljö. 

Kommunen kommer fortsätta minska antalet bilar som driva av fossila bränslen. Främst kommer det 

vara biogasdrivna bilar men det kommer även bli mer eldrivna fordon i takt med att infrastrukturen 

för att kunna ladda fordonen byggts ut. 
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Övrig uppföljning 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, 
ack. period 
2019 

Sjukfrv %, 
föregående ack. 
period 2018 

Åldersintervall 4,28 % 2,35 % 

<=29 3,00 % 3,05 % 

30-39 6,88 % 3,92 % 

40-49 4,28 % 1,93 % 

50-55 2,11 % 0,99 % 

 4,06 % 2,63 % 

65-67 0,00 % 0,00 % 

Sjukfrånvaron för perioden januari till augusti 2019 uppgår till 4,28 % vilket är en ökning mot 

föregående års motsvarande period där den uppgick till 2,35 %. Ökningen beror på ett antal längre 

sjukskrivningar där samtliga har återgått i tjänst. 

Antal anställda  

 Utfall  2019 Utfall 2018 

Alla anställningsformer 51 45 

Tillsvidare antal anställningar 45 40 

Tidsbegränsade antal anställningar 6 5 

Antalet anställningar har ökat i augusti 2019 med sex anställningar jämfört med augusti 2018, varav 

en avser tidsbegränsad anställning. Ökningen har främst skett inom administrativa avdelningen där två 

tjänster tillkommit till följd av den nya politiska organisationen som verkställdes 2019, anställning av 

en säkerhetsstrateg vilket var en tjänst som tidigare köpts in av Lysekils kommun samt utökning med 

en anställning i Medborgarcentrum som finansieras av bidrag avseende integration. 

Ekonomiavdelningen har även utökat sitt uppdrag mot Munkedals Bostäder AB och har därmed 

anställt en ny ekonom. Denna finansieras av Munkedals Bostäder AB.  

Sysselsättning  

Alla anställningar Antal  
anställda 2019 

Antal 
anställda 2018 

0-74 % 5 4 

75-99 % 1 3 

100 % 45 38 

Antalet heltider har ökat med sju anställningar 2019 jämfört med 2018, vilket innebär att det är fler än 

antalet utökningar av anställningar som låg på sex personer. För de anställningar som har lägre 

sysselsättningsgrad är dessa enligt önskemål. 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling som skett under perioden inom kommunstyrelsens förvaltning är exempelvis att 

samtliga på HR-avdelningen genomfört utbildningen Hållbar förändringsledning i syfte att internt 

kunna kompetensutveckla ledningsgrupper. Inom HR-avdelningen har även Arbetsmiljörättsutbildning 
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samt fördjupning i rekryteringssystemet Jobmatch genomförts. Deltagande i grundläggande AB-kurs 

via SKL har också skett. 

Under perioden har en utbildning för ekonomerna startat som görs i samarbete med kommunerna i 

Norra Bohuslän. Upphandlarna har haft en utbildning om projektledning som också genomförts i 

samverkan med de övriga kommunerna i Norra Bohuslän. 

Systematisk arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöfrågor tas upp regelbundet på arbetsplatsträffar för avdelningarna inom 

kommunstyrelsens förvaltning. Resultatet av OSA-enkäten är något som hanteras på avdelningarna 

utefter vad som framkommit. 

HR-avdelningen har över tid hög arbetsbelastning och som ett led i det har ett antal administrativa 

uppgifter identifierats och flyttats till lönenheten och administrativa avdelningen. Fortsatt kartläggning 

av processer som kan digitaliseras, till exempel effektivare LAS-hantering, introduktion av nyanställda, 

hantering av friskvårdsbidrag och andra förmåner kan också avlasta HR för att bättre nyttja resurserna 

till chefsstöd, utbildning och värdeskapande aktiviteter. 
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  2019-09-19 Dnr: KS 2018-537  

   (SBN 2019-173) 

    

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Begäran om användande av statsbidrag för ökat 

bostadsbyggande 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den beskrivna satsningen på handläggarsystem. De 

ökade kostnaderna på 700 tkr för nämnden ska beaktas i kommande beslut om 

resultatöverföringar för nämnden 2019.  

Sammanfattning 

I november 2018 utbetalade tilldelades kommunen ett särskilt statsbidrag för att 

stimulera ett ökat bostadsbyggande. Underlaget för tilldelningen baserades på 

antalet beviljade bygglov. Kommunen tilldelades drygt 1500 tkr vilket förstärkte 

kommunens resultat 2018. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden planerade att använda detta statsbidrag till: 

- Nytt handläggarsystem för bygglov mm. Det nya systemet är modernt och 

därmed anpassat för en hantering som underlättar för medborgaren att söka 

lov mm. 

 

Totalt planerade samhällsbyggnadsnämnden för att använda 700 tkr av de drygt 

1500 tkr som gavs i statsbidrag under 2019 för engångssatsningar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

De ökade kostnaderna kommer att påverka resultatet för nämnden 2019. Nämnden 

kompenseras för detta i kommande beslut om resultatöverföringar 2019. 

Inga ytterligare konsekvenser 

   

 

     

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomiavdelningen, samhällshällsbyggnadsförvaltningen 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-02 

 

Dnr: KS 2019-000204 

  

Handläggare: 

Håkan Sundberg 

Kommunchef 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt 

avtalsstyrning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för sin del anta styrdokument för Samordning och 

styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan    

Sammanfattning 

Dokumenten syftar till samordning av budgetprocess, budgetuppföljning, 

internkontroll och styrning av den gemensamma verksamheten inom ramen för 

samverkan via gemensam nämnd eller avtalssamverkan mellan kommunerna 

Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML). Samverkan inom IT och lön sker via 

avtalssamverkan och miljöverksamheten via gemensam nämnd. Miljönämnden har 

sitt säte i Sotenäs kommun, Löneenheten i Munkedals kommun och IT-

verksamheten finns i Lysekils kommun      

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

 

 Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Sotenäs kommun 

Lysekils kommun 
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1. Bakgrund 
Sedan 2017 finns antaget dokument avseende samordning och styrning av gemensamma nämnder. Från och med 

2019-01-01 upphörde två av de gemensamma nämnderna IT och Lön. Istället upptogs samarbetet genom 

avtalssamverken. I samband med denna övergång genomförs en översyn av styrdokumentet.  

Dokumentet syftar till samordningen avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs-/årsbokslut), 

internkontroll och styrning detta för verksamheter som kommunerna har gemensamt genom antingen nämnd 

eller avtalssamverkan.  

2. Beskrivning av verksamheten 
 

Organisation Värd Samverkans-

part 

Samverkans-

part 

Samverkans-

part 

IT Lysekil Sotenäs Munkedal Lysekil 

Miljö-nämnd Sotenäs Sotenäs Munkedal Lysekil 

Löne Munkedal Sotenäs Munkedal Lysekil 

 

3. Samverkansområden 
Samverkan används för att uppnå kostnadsfördelar i form av stordrift och standardisering av 

kommungemensamma tillämpningar (synergieffekter).  

 

Sotenäs (S), Munkedal (M) och Lysekil (L) bedriver samverkan genom gemensamma nämnder samt 

avtalssamverkan inom områdena:  

 IT (värdkommun Lysekil) 

 Miljö (värdkommun Sotenäs) 

 Lön (värdkommun Munkedal) 
 

IT vilken har till uppgift att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, Munkedals 

och Lysekils IT-miljö. Denna nämnd startade 2013 med Munkedal och Lysekil. 2014 ingick även Sotenäs i 

denna nämnd. Från och med 2019 övergick verksamheten till avtalssamverkan. 

 

Miljönämnden ansvarar för livsmedels- miljö- och hälsoskyddsfrågor inom de tre samverkande kommunerna 

Nämnden svarar för myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning inom dessa områden. Från och 

med 2019 utgick samordning kring det miljöstrategiska arbetet. Nämnden startade 2014. 

 

Lön har till uppdrag att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad avser: 

Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av lagar, avtal och 

regler, Utdata och statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions- och försäkringsadministration. 

Nämnden startade 2014. Från och med 2019 övergick verksamheten till avtalssamverkan. 

 

Verksamheterna regleras av samverkansavtal samt reglemente. 

 

4.  Styrning och ledning  
Styrning och ledning utgår ifrån beslut i Styrgrupp. Varje beslut föregås av en beredning av ett eller flera 

beredningsorgan. 

Återkoppling av årliga processer samt av viktiga beslut som är fattade görs i Samverkansråd. 

För att skapa en tydlighet och fördjupad samverkan fastslås att för varje verksamhetsår fastställa möten för 

ägarsamråd samt styrgruppen. Detta också för att underlätta för cheferna inom samverkansområdena om vilka 

krav och förväntningar som finns från de samverkande kommunerna. 

Administrativa cheferna ombesörjer att årliga möten bokas in.  
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4.1 Samverkansråd  
Samverkanråden representeras av Kommunstyrelsens kommunalråd och oppositionsråd samt kommuncheferna 

från respektive kommun.  

Samverkansrådens möten syftar till att skapa tydlig inriktning för tex budget. Vid dessa träffar representeras 

gemensamma verksamheternas chefer samt för Miljönämnden nämndens ordförande. Träffarna sker minst två 

gånger per år. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut 

efter mötet. 

Månad Processer 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 

Oktober Delårsbokslut/avstämning kommande år 
 

4.2 Styrgrupp 
En viktig del i styrning och ledning är den strategiska styrgruppen. I styrgrupp ingår kommuncheferna och de 

administrativa cheferna. De administrativa cheferna är sammankallande och ansvariga för mötet var sin gång. 

Uppdraget är att regelbundet minst tre gånger/år träffa cheferna för samverkan. Dessa träffar kommer att ha olika 

fokus beroende på vilka delprocesser som är aktuella.  

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut 

efter mötet. 

Månad Processer 

Februari Årsbokslut/uppstart budgetprocess 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 
(samverkansråd) 

September/oktober Delårsbokslut/avstämning kommande år 
(samverkansråd) 

 

4.2.1 Ex på beslutspunkter  

 Budget  
 Upphandling 
 Försäkringsfrågor 
 Leasingperioder för digitala verktyg 
 Investeringar 
 Förlängning av väsentliga avtal 
 Övriga strategiska frågor 

 

4.3 Övriga samråd 
Samråden ska bereda ärenden till styrgruppen inom sina respektive områden.  

I övrigt kan respektive kommun kalla samverkansparterna för träffar exempelvis boksluts- respektive 

budgetdialog eller vid föredragning i KS/KF exempelvis vid förändring av taxor. Samverkansparternas chefer 

kan också bli kallade till kommunchefernas ledningsgrupp vid behov.  

Sammankallande i beredningar är, enligt nedan:  

4.3.1 Ekonomisk beredning/budgetberedning 
Ekonomicheferna träffas regelbundet. Vid behov bokas möte in med chefer för gemensamma verksamheter. 

Ekonomichefen i Lysekil sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter 

mötet.  
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4.3.2 Beredning av IT-frågor 
För den mer operativa styrningen och samordningen för IT-verksamheten står de administrativa cheferna. 

Administrativa SML-chefer sammankallar var sin gång. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter 

mötet.  

4.3.3 Beredning av miljöfrågor 
För den mer operativa styrningen och samordningen för Miljöverksamheten står samhällsbyggnadscheferna. 

Miljöchefen sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter 

mötet.  

4.3.4 Beredning av lönefrågor 
För den mer operativa styrningen och samordningen för Löneverksamheten står personalcheferna. Lönechefen 

sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter 

mötet.  
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5. Årsprocesser samt diskussionspunkter 
Nedanstående beskrivs de årligt återkommande ekonomiprocesserna i samverkan och hur dessa ska 

hanteras. 

5.1 Årsprocesser 
Budget och verksamhetsplan 

Budgetprocessen ser likadan ut i samtliga tre kommuner d.v.s. ramar antas av kommunfullmäktige i juni. 

Därefter verkställs budgeten och nämnderna arbetar fram detaljbudget vilken godkänns i respektive 

nämnd/styrelse i december.  

Däremot skiljer sig arbetet med framtagande av mål. Målprocessen för samverkan sker därför på våren i 

samband med arbete med ramarna. Enligt samverkansavtalen ska de gemensamma nämnderna anta 

budgethandling senast 30/4 varje år. I budgethandlingen ska ingå anpassning av ram utifrån preliminär budget 

samt mål för kommande budgetår. 

Ekonomicheferna träffar samverkanscheferna efter första skatteprognosen kommit i februari. 

Samverkanscheferna får då med sig en preliminär ram. Med den preliminära ramen startar budgetarbetet. Innan 

beslut i nämnd ska avstämning ske med styrgruppen. Konsekvensbeskrivning avseende anpassning av ram samt 

förslag på mål för kommande år ska ingå i budgeten. 

Beskrivning av budgetprocessen.  

1. Ekonomicheferna föreslår en budgetram efter första skatteprognosen i februari. 

2. Samverkanscheferna får i uppdrag att anpassa budgeten utifrån den preliminära ramen samt ta fram 

förslag på mål till kommande budgetår.  

3. Styrgruppsmöte februari avstämning preliminära ramar samt målsättningar 

4. Samverkanssamråd mars med avstämning preliminära ramar samt målsättningar 

5. Senast 30 april beslut om budget 

6. Verkställighet av budget och framtagande av detaljbudget sker i oktober 

I verksamhetsplanen ska ingå plan för de kommande två åren. Anvisning samt hålltider kommer att uppdateras 

årligen.  

Delårsbokslut 

Till delårsbokslutet i april och augusti ska rapportering ske avseende avvikelse från budget, måluppfyllelse, 

uppdrag mm. Bokslutet ska kännetecknas av analys av verksamhet och ekonomi och investeringsprojekt. 

Verksamhetens mål och mått/indikatorer ska också följas upp och analyseras. I tidsplanen framgår när 

handlingarna ska expedieras till kommunerna.  

Årsbokslut 

Till bokslutet ska verksamhetsberättelse upprättas. Bokslutet ska kännetecknas av analys av verksamhet och 

ekonomi och eventuella investeringsprojekt. Tänk på i analysarbetet att förklara och analysera kostnadsnivåer, 

vad innebär utfallet, åtgärder till utfallet, effektiviseringseffekter av samverkan etc. Förklara 

nettokostnadsutveckling och budgettilldelning de senaste åren. I tidsplanen framgår när handlingarna ska 

expedieras kommunerna.  

 
Internkontroll 

Samverkansparterna ska ha antagna planer för kommande år och godkänna uppföljningen av innevarande års 

plan, senast 15 oktober. 
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5.2 Diskussionspunkter styrgruppsmöten 
 

Årsbokslut/uppstart budget (februari/mars) 

 

Frågor att diskutera: 
 

Bokslut: 

 Ekonomiskt resultat, vilka effektiviseringseffekter kan utläsas av den gemensamma verksamheten 

 Väsentliga verksamhetsförändringar, sjukfrånvaro/personal och viktiga händelser 

 Måluppfyllelse – hur väl har verksamheterna lyckats med de uppdrag/mål som antagits. 

 Återkoppling internkontroll, uppfyllelse av föregående års plan samt beskrivning av innevarande års 

arbete 

 Framtid 

Budget: 

 Anvisningar, inriktning och tidsplan, preliminära ramar 

 Beskrivning av ev. investeringsbehov 

 Finns risk för verksamhetsutökningar – ökade kostnader för kommunerna 

 Kommande års mål och uppdrag 

Övrigt: 

 Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.  

 

Budget samt delårsbokslut (september/oktober) 

Frågor att diskutera: 

Delårsbokslut: 

 Resultat delårsbokslut 

 Uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal, intern kontroll avstämning. 

 Uppföljning av pågående investeringar 

Budget: 

 Genomgång av nämndens budgetförslag 

 Mål och uppdrag för kommande år, avstämning så att dessa är synkroniserade med kommunernas 

processer. 

 Investeringsbudget eller påverkan på kommunerna 

Övrigt: 

 Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.  

 Hur ser det ut för året? Vad kan vi förvänta oss av nästa år?  

 Starta upp denna diskussion i ett tidigare skede för att vara bättre förberedd inför kommande års 

budgetprocess ex.  

 Vilka uppdrag arbetar nämnderna med det kommande året? 

 Vilka utmaningar står samverkansparterna inför – vilka kommer att påverka kommunerna? 

 Kan det finnas frågor som samsyn ev. inte råder? 

 Finns misstanke om kostnadsökningar 

 Antagande av årshjul för nästkommande år 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-30 

 

Dnr: KS 2019-000205 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen samt 

kommunfullmäktige 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdestider 2020 för 

kommunfullmäktige.    

Sammanfattning 

Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram 

förslag till sammanträdestider för 2020. Grunden för planeringen utgår från 

kommunens budgetprocess. Hänsyn har även tagits till regionfullmäktiges 

sammanträdesplanering enligt beslut 2019-06-10, § 140. 

 

Kommunstyrelsen: 

Måndagen den 20 januari. 

Måndagen den 10 februari. 

Måndagen den 9 mars. 

Måndagen den 14 april. 

Måndagen den 11 maj. 

Måndagen den 15 juni. 

Måndagen den 14 september. 

Måndagen den 12 oktober. 

Måndagen den 9 november. 

Måndagen den 14 december. 

 

Kommunfullmäktige: 

Måndagen den 24 februari. 

Måndagen den 23 mars. 

Måndagen den 27 april. 

Måndagen den 25 maj. 

Måndagen den 29 juni. 

Måndagen den 28 september. 

Måndagen den 26 oktober. 

Måndagen den 23 november.    

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunsekreterare 

Ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Nämndsekreterare 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-02 

 

Dnr: KS 2018-000447 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Val till kommunala förtroendemannauppdrag - 

ettårsvalen 

Förslag till beslut 

Ärendet lämnas utan förslag till beslut.    

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har att förrätta val för uppdrag med mandattid 2020-01-01 – 

2020-12-31. 

 

Nuvarande uppdrag framgår av handlingarna.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Respektive vald 

Löneenheten 

Förtroendemannaregistret 
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Mandatperiod - 
Start

Mandatperiod - 
Slut

Organisation Ordinarie Ersättare

2019-01-01 2019-12-31 Väst Vatten AB, ägarombud Jan Hognert (M) Liza Kettil (S)
2019-01-01 2019-12-31 Riksbyggens Kooperativa Hyresrättförening Grönskan, 

företräda kommunen vid föreningsstämma
Jan Hognert (M) Liza Kettil (S)

2019-01-01 2019-12-31 Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet Christoffer Wallin (SD) Rolf Berg (S)

2019-01-01 2019-12-31 West Sweden - stämmoombud Jan Hognert (M)
Liza Kettil (S)

Göran Nyberg (L)
Rolf Berg (S)

2019-01-01 2019-12-31 Dingle Industrilokaler AB ombud till bolagsstämma Jan Hognert (M) Liza Kettil (S)
2019-01-01 2019-12-31 Kommunforsknings i Västsverige (KFI), ombud till

föreningsstämma
Jan Hognert (M) Liza Kettil (S)

2019-01-01 2019-12-31 Kommuninvest ekonomisk förening, ombud Jan Hognert (M) Liza Kettil (S)
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Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-02 

 

Dnr: KS 2019-000028 

  

Handläggare: 

Ulrika Karlsson 

Anställd 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Anmälan av delegationsbeslut  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.    

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-

01-04 § 5. 

 

Förteckning redovisar beslut tagna 2019-08-01 – 2019-09-30. 

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

31

linand001
Rektangel



 

 

 

 
 

Kommunstyrelsen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-08-01 – 2019-09-30 

 

  

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-09-24 71901 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.2 - Beslut om att anta 

förfrågningsunderlag avseende däck 

till fordon. 

 

Kristin Karlsson 2019-000117 

2019-09-24 71900 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.3 - Beslut om att avbryta 

upphandling av däck till fordon. 

 

Kristin Karlsson 2019-000117 

2019-09-09 71902 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.4 - Beslut om att öppna 

anbud avseende upphandling av 

ramavtal för däck till fordon. 

 

Kristin Karlsson 2019-000117 

2019-09-09 71795 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

välfärdsförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen för 

augusti månad. 

 

Linda Rundahl  

2019-09-03 71776 I Färdtjänsthandläggare Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd 

till färdtjänst perioden 2019-08-01 -

- 2019-08-31. 

 

Inez Rössberg 

Andersson 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(3) 

Datum 

2019-08-01 – 2019-09-30 

 

  

 

 

2019-08-28 71750 I Löneenheten Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 4.2 - Ansökan om 

deltidsarbete med oförändrad 

pensionsgrundande lön - 

Kunskapens hus, bibliotekarie. 

 

Mikael Mattsson 2019-000174 

2019-08-28 71749 I Löneenheten Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 4.2 - Ansökan om 

deltidsarbete med oförändrad 

pensionsgrundande lön - 

Kunskapens hus, lärare/vux. 

 

Mikael Mattsson 2019-000174 

2019-08-27 71898 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 1.5 - Beslut om att teckna 

PUB-avtal med Fleet Complete 

Sverige AB avseende elektroniska 

körjournaler. 

 

Kristin Karlsson 2018-000478 

2019-08-16 71723 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

välfärdsförvaltningen, barn- och 

utbildnings förvaltningen, 

kommunstyrelsens förvaltning, 

kultur- och fritids förvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen för 

juli månad. 

 

Linda Rundahl  
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

3(3) 

Datum 

2019-08-01 – 2019-09-30 

 

  

 

 

2019-08-14 71721 I Färdtjänsthandläggare Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.3.1 - Beslut om tillstånd till 

färdtjänst perioden 2019-07-01 -- 

2019-07-31. 

 

Inez Rössberg 

Andersson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-03 

 

Dnr: KS 2019-000119 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

 

Ekonomiavdelningen 

Tjänsteskrivelse delårsrapport jan-aug Munkedals 

kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport omfattande 

perioden januari-augusti 2019.    

Sammanfattning 

Munkedals kommun redovisar ett resultat på 20,7 mnkr för perioden januari-

augusti 2019. Helårsprognosen för kommunen 2019 uppgår till 17,9 mnkr vilket är 

4,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 13,3 mnkr.  

Drift 

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -20,8 mnkr vilket är en 

försämring med 6,8 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten i april. 

Anledningen till den försämrade prognosen är att barn- och utbildningsnämnden 

befarade underskott ökat med 5,8 mnkr till -7,0 mnkr. Välfärdsnämnden svarar 

dock för den största avvikelsen med ett prognostiserat underskottet på -13,7 mnkr. 

Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 18,9 mnkr. Anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande samt utrymme för volymförändringar och ökade 

kapitalkostnader beräknas ha ett överskott om 10,3 mnkr tillsammans. Vinst vid 

fastighetsförsäljning beräknas ge ett överskott på 5,6 mnkr medan det för övriga 

gemensamma poster beräknas ett överskott på 3,0 mnkr. 

Skatteprognosen för 2019 är positiv och visar på ett överskott på 5,4 mnkr. 

Balansräkningen har förstärkts under perioden. Kommunens likviditet i delårsbok-

slutet uppgår till 116,7 procent, en klar ökning från årsbokslutets 104,6 procent. 

Kommunens soliditet är vid delåret 44,7 procent, en ökning från årsbokslutets 43,9 

procent. Ökningen beror på periodens resultat. 

Investeringar 

Under perioden januari-augusti har det investerats för 19,4 mnkr. Kommunens 

totala investeringsutgifter beräknas uppgå till 64,5 mnkr för hela 2019 vilket är 

betydligt lägre än budget som uppgår till 168,2 mnkr inklusive överföring från 

föregående års budget.  

Måluppfyllelse 

De finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är uppfyllda och 

kommunstyrelsen gör därför bedömningen, att god ekonomisk hushållning uppnåtts 

trots att en del av verksamhetsmålen visar på en lägre måluppfyllelse.
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Munkedals kommun 
Datum 

2019-10-03 
 

KS 2019-000119 
Sida 

2(2) 

 

 

Driftredovisning Bokslut Prognos Budget Avvikelse 

(Belopp i mnkr) 2018 2019 2019 2019 

     

Nämnd         

Kommunfullmäktige -1,0 -1,5 -1,2 -0,3 

Valnämnd -0,3 -0,1 -0,1 0,0 

Överförmyndare -0,8 -1,1 -1,1 0,0 

Revision -0,8 -0,8 -0,8 0,0 
Kommunstyrelsen 

-48,7 -54,4 -54,2 -0,2 
Samhällsbyggnadsnämnden 

-103,3 -26,7 -26,7 0,0 
Barn- och utbildningsnämnden 

-215,9 -277,1 -270,1 -7,0 
Välfärdsnämnden 

-246,9 -285,6 -271,9 -13,7 
Kultur- och fritidsnämnden 

-12,0 -15,0 -15,4 0,4 

Summa nämndverksamhet -629,7 -662,3 -641,5 -20,8 
      

Gemensamma kostnader och intäkter -7,0 -3,3 -22,2 18,9 

Verksamhetens nettokostnader -636,7 -665,6 -663,7 -1,9 
      

Skatteintäkter 474,0 485,1 492,9 -7,8 

Generella statsbidrag och utjämning 175,6 199,1 185,9 13,2 

Verksamhetens resultat 12,9 18,6 15,1 3,5 

      

Finansiella intäkter 4,6 4,1 3,4 0,7 

Finansiella kostnader -5,0 -4,8 -5,2 0,4 

Resultat efter finansiella poster 12,5 17,9 13,3 4,6 
      

Årets resultat 12,5 17,9 13,3 4,6 

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

De stora nämnderna budgetunderskott är anledning till särskild uppmärksamhet. 

Det krävs beslut av nämnderna som säkerställer att de når en ekonomi i balans. 

Om inte detta görs finns det risk för att kommunens resultatnivå på 2 % av skatter 

och bidrag inte kan upprätthållas kommande år. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten 

Kommunledningsgruppen 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Organisation 

Kommunens verksamhet bedrivs till största del via de 

kommunala nämnderna och i förvaltningsform. Till det 

kommer kommunens koncernföretag (Munkedals 

Bostäder AB, Munkedal Vatten AB, Dingle 

industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB) 

samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, 

Kooperativa Hyresrättsförening Grönskan och 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän). IT-, Miljö- 

och Löneverksamheten bedrivs tillsammans med 

Sotenäs och Lysekils kommuner. 

 

 

Delåret i sammandrag 

Ekonomi 

Munkedals kommun redovisar ett resultat på 20,7 

mnkr för perioden januari-augusti 2019. För året 

prognosticeras ett resultat på 17,9 mnkr. Budgeterat 

resultat är 13,3 mnkr vilket innebär en budge-

tavvikelse på 4,6 mnkr och därmed uppfylls det 

finansiella resultatmål som kommunfullmäktige 

beslutat. 

Nämnderna prognostiserar ett budgetöverskridande 

på 20,8 mnkr vilket till stor del beror på underskott 

inom välfärdsnämndens verksamhet, främst inom 

hemtjänst och LSS. Även skolan prognostiserar ett 

betydande underskott som främst förklaras av höga 

personalkostnader inom grundskolan.  

Investeringarna beräknas uppgå till 65 mnkr för 

kommunen att jämföra med budget på 168 mnkr.  

Verksamhet 

Under året har mycket arbete ägnats åt den nya 

organisationen med förvaltningar och nämnder. Det 

är viktigt för kommunens långsiktiga utveckling att 

den nya organisationen fungerar på bästa sätt så att 

måluppfyllelse och kostnadseffektivitet uppnås.   

Inom välfärdsförvaltningen har en större 

omorganisation har påbörjats och förväntas ha 

genomförts innan årsskiftet. 

Den planerade ombyggnaden på Allégården har 

startat och kommer ge en ny avdelning med 6 

lägenheter. Den nya avdelningen kommer utrustas 

med specialdesignade badrum, välfärdsteknik och 

andra digitala lösningar. Avdelningen kommer vara 

en viktig pilotverksamhet och en referens när ett 

nytt vård- och omsorgsboende ska planeras. 

Beslut fattades i april att Jobbcentrum och del av 

Daglig Verksamhet skall flyttas till Utvecklings-

centrum Munkedal. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har från och 

med hösten 2019 en ny förvaltningsorganisation 

trätt i kraft. Två avdelningschefer har inrättats, en 

med ansvar för förskolorna samt familjecentral med 

tillhörande barnhälsa samt en med ansvar för 

samtliga skolformer och elevhälsa. Avdelningsche-

ferna leder arbetet inom respektive område. Syftet 

med den nya organisationen är att skapa bättre 

förutsättningar för ett hållbart ledarskap med 

möjlighet att i större utsträckning kunna fokusera 

och driva verksamheterna mot uppsatt mål.  

Lovskolan på Kungsmarksskolan har gett resultat. 

Fler elever har blivit behöriga till gymnasiet. Process 

har genomförts och beslut har tagits i KS om 

omorganisation av Svarteborgs rektorsområde. 

Under första halvåret 2019 har Kultur och Fritid varit 

i en stark utvecklingsfas. Fokus har varit på att 
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arbeta in rutiner då Kultur och Fritidsnämnden är en 

ny nämnd efter kommunens omorganisation. 

Musikskolan utvidgas till en Kulturskola. Ung Fritids 

samarbete med Kungsmarksskolan har stärkts och 

kvaliteten på samarbetet höjts. Örekilsgården är 

fortfarande en välbesökt och viktig mötesplats för 

högstadie- och gymnasieungdomar. 

Under perioden har kommunledningsförvaltningens 

avdelningar arbetat aktivt inom många olika områ-

den. Bland mycket annat kan dessa tre förändringar 

uppmärksammas. Löneavdelningen har flyttat till nya 

lokaler vid Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle. En 

ny e-handelslösning har tagits i drift från den förste 

juni. Ett nytt intranät har arbetats fram och införts 

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att 

försäljningen av mark för bostäder och företag 

fortfarande ligger på en hög nivå. Planeringen för ny 

industrimark i Gläborg, Håby och Säleby väster 

pågår. För de av KF beslutade skolrenoveringar och 

utbyggnader har arbetet med Centrumskolan nu 

inletts. Underhållsåtgärder har påbörjats på ett stort 

antal kommunala byggnader. Lokaler för löneenhe-

ten samt Kunskapens hus har färdigställts och 

verksamheten har flyttat in. Ett nytt system för 

internhyror har införts. 

Inom kostenheten pågår arbetet med digitalisering 

av alla måltidsbeställningar  

Omvärldsanalys 

I den senaste ekonomirapporten från Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) görs en bedömning 

av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och de 

ekonomiska förutsättningar som gäller för 

kommunerna under kommande år. 

Bedömningen är att nuvarande högkonjunktur, som 

Sverige befinner sig i, går mot sitt slut 2020. 

Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jäm-

sides med en lägre tillväxt hos viktiga svenska 

handelspartners. Svaghetstecknen för global handel 

och industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. På flera 

håll ser SKL dämpade tillväxtutsikter, inte minst 

räknas med en endast blygsam BNP-ökning i Tysk-

land i år, vilket får stor betydelse för den europeiska 

ekonomin. I prognosen är det dock inte nettoexpor-

ten som är huvudförklaringen till den låga svenska 

BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk 

efterfrågetillväxt. Sjunkande bostadsinvesteringar, 

samt en svag utveckling för övriga investeringar 

inom näringslivet är det som framförallt står för 

dämpningen. 

Konjunkturförsvagning bromsar skatteunderlagets 

tillväxt. Främst beroende på förändring av syssel-

sättning och arbetade timmar. Inbromsningen 

kommer bli tydligare under 2020. 

Svagare arbetsmarknadskonjunktur står för dörren. 

Sysselsättningen är ännu hög men tecken på en 

försvagad arbetsmarknadskonjunktur syns nu. SKL:s 

prognos är en mindre nedgång i sysselsättningen 

under loppet av 2019 och 2020, samt att arbets-

lösheten långsamt stiger mot knappa 7 procent 

framöver. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge 

antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De 

löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger 

fortsatt på låga nivåer. 

Västsvenska handelskammarens konjunkturrapport i 

april visar att det finns en del tecken på att konjunk-

turen håller på att mattas av. Både antalet varsel 

och konkurser har gått upp jämfört med föregående 

månad och ett år sedan. Men det betyder inte att 

Sverige och regionen rör sig mot en kraftig nedgång 

i konjunkturen. Västsverige, och särskilt göteborgs-

regionen, har även en fortsatt låg och stabil arbets-

löshetsnivå jämfört med övriga riket. Byggbranschen 

har inte heller mattats av på samma sätt i Göteborg 

som i Stockholm. Flera av de stora företagen 

Västsverige går mycket bra vilket framgår av deras 

kvartalsrapporter. 

Om blickarna riktas utanför Sverige så finns flera 

osäkerheter såsom Brexit, handelskriget mellan USA 

och Kina samt den eskalerande konflikten mellan 

USA och Iran. 

Arbetslöshet 

 

Tabellen ovan beskriver öppet arbetslösa och 

sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den 

registerbaserade arbetskraften 16–64 år. 

Arbetslösheten i kommunen har ökat något jämfört 

med samma period föregående år och ligger nu i 

augusti på 5,5 procent vilket är under både riket och 

länet. Antalet öppet arbetslösa uppgår till 109. 

Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd 18-24 år aug 18 

 

aug 19 

Munkedal 6,2% 7,5% 

Västra Götaland 7,1% 7,6% 

Riket  8,9% 8,9% 

 

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i 

program med aktivitetsstöd, andel av den register-

baserade arbetskraften 18–24 år. Vi ser en ökad 

arbetslöshet i kommunen och Västra Götaland. För 

Munkedals del minskar andelen som är öppet 

arbetslösa jämfört med 2018. Antalet öppet arbets-

lösa uppgår till 18. 

  

Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd aug 18 

 

aug 19 

Munkedal 5,3% 5,5% 

Västra Götaland 6,3% 6,4% 

Riket  6,8% 6,9% 
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Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd, utrikesfödda aug 18 

 

aug 19 

Munkedal 27,3% 24,0% 

Västra Götaland 18,8% 17,9% 

Riket  20,2% 19,2% 

 

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i 

program med aktivitetsstöd, andel av den 

registerbaserade arbetskraften 16–64 år (endast 

utrikesfödda). Även bland utrikesfödda minskar 

arbetslösheten, dock från en hög nivå. Munkedal 

ligger långt över nivån i riket och regionen.  I 

Munkedal ökar andelen med aktivitetsstöd medan 

andelen som är öppet arbetslösa har gått ner jämfört 

med förra året. Det är viktigt att kommunen fortsatt 

fokuserar sina insatser inom området så att fler av 

de utrikesfödda kommer i arbete. Antalet öppet 

arbetslösa uppgår till 38 i kommunen.  

Befolkning 

Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig och 

nu ligger invånarantalet på 10 557 invånare. 

Nedanstående tabell visar på utvecklingen för det 

senaste året. Den stora ökningen ligger på invånare 

under 0-5 år. Födelsenettot är negativt men det 

beror inte på sjunkande födelsetal utan på ett ökat 

antal invånare som avlidit under perioden jämfört 

med 2018.Invandringen minskar men det är 

fortfarande fler som invandrar än utvandrar. 

Inrikes flyttningar visar att det är betydligt fler som 

flyttar till kommunen än de som flyttar ut vilket är en 

klar förbättring jämfört med samma period 2018. 

 Tabellen nedan visar en översikt över befolk-

ningsförändringar under perioden. 

 

Personal 

 

Sjukfrånvaro 

 

Kommunen har en sjukfrånvaro på 7,33 procent 

under perioden januari-augusti 2019, vilket är en 

marginell ökning jämfört med motsvarande period 

2018 (6,84 procent). Korttids- och långtidssjukfrån-

varon ligger på cirka 50 procent vardera, vilket 

innebär att korttidsfrånvaron, det vill säga mer än 

sex sjuktillfällen per anställd under ett år, har ökat 

under perioden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 

perioden en marginell ökning, där skolorna ligger på 

5,0 procent och förskolorna högre, 7,6 procent. 

Inom välfärdsförvaltningen är sjukskrivningarna 

fortsatt höga, där främst långtidssjukskrivningar har 

ökat, men även korttidsfrånvaron. Antalet sjukskriv-

ningar överlag är fler under 2019. Avdelning vård 

och äldreomsorg ligger fortsatt kvar på 9 procent och 

avdelning stöd på 11 procent. Samhällsbyggnads-

förvaltningen har ökat från 3 procent 2018, till 5,6 

procent, där Kostenheten samt Städenheten står för 

den totala ökningen.  

Via analys av den övergripande sjukfrånvaron kan 

ses att den största orsaken till långtidssjukskrivning 

är bland annat kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa 

och medicinsk rehabilitering av till exempel flertal 

cancerdiagnoser. Den högsta sjukfrånvaron återfinns 

hos medarbetare 50-55 år. Därefter hos medarbe-

tare som är 29 år och yngre. 

Dominerande orsaker till sjukfrånvaron för 

medarbetare 29 år och yngre är psykisk ohälsa 

relaterad till privatsituation. För gruppen 50–55 år är 

dominerande orsaker förutom psykisk ohälsa, 

allvarliga sjukdomar med långtidssjukskrivning som 

följd samt fysiska besvär i rörelseorgan etc.  

En arbetsgrupp som utmärker sig med mycket höga 

sjuktal är de timavlönade inom välfärdsförvaltningen, 

där sjuktalen på uppgår till 24,5 procent och gjort så 

över tid. Största delen av de anställda arbetar  

0–74 procent. Av dessa är mertalet timavlönade 

Antal invånare aug 18 

 

aug 19 

0–5 år 671 695 

6–15 år 1 218 1 226 

16–19 år 472 464 

20–64 år 5 479 5 513 

65–79 år 1 860 1896 

80+ 770 763 

Totalt 10 470 10 557 

Översikt 

Befolkningsförändringar aug 18 

 

aug 19 

Födelsetal 79 79 

Dödsfall -68 -84 

Summa födelsenetto 11 -5 

   

Inflyttning  415 401 

Utflyttning -409 -372 

Summa inrikes flyttningsförändring 6 29 

   

Invandring 64 31 

Utvandring -8 -9 

Summa in- och utvandringsskillnad 56 22 

   

Summa flyttningsförändring 62 51 

   

Summa folkmängdsförändring 73 46 

Sjukfrånvaro (%) 
jan -aug 

2017 

jan-aug 

2018 

jan -aug 

2019 

Totalt hela kommunen 8,4 6,6 7,3 

Kommunstyrelsens förvaltn. 10,3 5,9 4,3 

Samhällsbyggnadsförvaltn. 5,2 3,0 5,6 

Barn- och utbildningsförv. 7,2 5,2 5,8 

Välfärdsförvaltningen 9,8 9,0 9,7 

Kultur- och fritidsförvaltning - - 1,8 

    

Andel >60 dagar 55% 54% 50 
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vilket återigen påvisar att förvaltningen använder sig 

av tim- och visstidsanställningar istället för att öka 

sysselsättningsgraden på de tillsvidareanställda. 

Även inom förskoleverksamheten ses den högsta 

sjukfrånvaron bland medarbetare som har 

tidsbegränsade anställningar. 

Åtgärder för att få ner korttidssjukfrånvaron behöver 

fortsatt ske på enhetsnivå genom att verksamheter-

na arbetar utifrån kända rutiner för sjukskrivning, 

samt har fokus på att öka sysselsättningsgraderna, 

systematiskt arbeta på APT med resultaten från 

OSA-enkäten, till exempel arbetsbelastning, 

arbetsorganisation, återkoppling på utfört arbete. 

Flertalet enheter bedriver ett aktivt rehabiliterings-

arbete med tidiga insatser och hantering av både 

kort- och långtidsärenden. Effekten av detta arbete 

förväntas synas ytterligare framåt i form av sänkt 

sjukfrånvaro, framför allt hos de enheter som idag 

ligger över 6 procent 

HR-avdelningen genomför uppföljning av sjukfrån-

varon med samtliga chefer vid delårs- och årsbokslut 

med råd och stöd kring förebyggande och rehabilite-

rande insatser, analysstöd av personaldelarna i 

Hypergene samt i arbetsmiljöarbetet.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Under november 2018 genomfördes OSA-enkäten 

(organisatorisk och social arbetsmiljö), där samtliga 

medarbetare uppmanades att svara.  Enkätsvaren 

har sammanställts och presenterats för chefer och 

fackliga företrädare. De övergripande förbättrings-

områdena är hög arbetsbelastning, uppföljning av 

mål, konflikthantering och återkoppling av utfört 

arbete. En verktygslåda för åtgärdsarbete per enhet 

har tagits fram och löpande arbete ska redovisas i 

Hypergene per förvaltning. Utbildningar till hälso-

inspiratörer och chefer har genomförts. 

Fysisk skyddsrond har genomförts på samtliga 

enheter och akuta brister har eller kommer att 

åtgärdas. Nybyggnationer och renoveringar i skolan 

kommer dessutom att åtgärda mer långsiktiga behov 

och brister. 

Under hösten genomför HR-avdelningen arbetsmiljö-

utbildning för chefer och skyddsombud, för att 

ytterligare öka kompetensen kring det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Kompetensförsörjning 

Sammanfattningsvis pågår det många kompetens-

höjande insatser i organisationen, både genom 

längre och kortare utbildningar, via externa och 

interna utbildare. Exempel på högre studier är 

nystartad AIL (arbetsintegrerat lärande) utbildning 

för lärare 4-6, där Munkedal har tre lärare som 

deltar. Genom kompetenssamverkan inom SML har 

vikarier inom vård och omsorg som saknar formell 

utbildning fått möjlighet att gå valideringsutbildning 

för att få en formell utbildning, vilket bidrar till en 

värdefull rekryteringsbas. Kompetenssamverkan som 

sker i samarbete med Kunskapens Hus erbjuder 

även fördjupningsutbildningar för anställda inom 

omsorgen. Inom ledarskap pågår traineeutbildning 

för blivande chefer, där vi har två deltagare och en 

ny kursomgång startar i januari 2020. Utvecklande 

ledarskap (samarbete med tre kommuner) är inne på 

sin tredje omgång och totalt har 15 chefer 

genomgått denna ledarskapsutbildning. Fortsatt 

arbete kring kommunernas kompetensförsörjnings-

behov pågår i Kommunakademien Väst, som är 

Högskolan Väst och de 14 kommunerna i Fyrbodals 

gemensamma samverkansarena för kunskaps-

samverkan om utbildning, forskning och utveckling. 
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Finansrapport augusti 2019 / 

Avstämning finanspolicy 

Finansavsnittet avses informera om kommunens 

finansiella ställning. Rapporten gäller för perioden 

januari – augusti 2019 

Likvida medel 

Likvida medel på koncernkontot uppgår till för närva-

rande till 158 mnkr vilket är en ökning med 34 mnkr 

sedan årsskiftet och innebär att vi har en stark 

likviditet. En översyn om placering av överlikvitet 

görs under hösten. 

Skuldhantering 

Kommunens lån (exklusive lån för leasingfordon) 

uppgår 2019-08-30 till 185 mnkr. Av dessa är 160 

mnkr räntesäkrade. Genomsnittsräntan är 2,53 

procent. Orsaken till den höga räntenivån är den 

räntesäkring som gjordes 2011–2012 med 10-åriga 

swapar. Nuvarande räntebindningstid är drygt 1,78 

år och kapitalbindningstiden under 1,74 år.  

Då kommunen har en god likviditet innebär det att 

det för året inte kommer vara aktuellt med 

nyupplåning.  

För kommunkoncernen uppgår lånen till 475 mnkr. 

Av dessa är 300 mnkr räntesäkrade genom 

ränteswapar. 

Finanspolicyns krav uppfylls bortsett från kravet på 

att minst två långivare bör eftersträvas. Kommunen 

har enbart lånat från Kommuninvest. Mer detaljerad 

information återfinns i Bilaga 1.

Balanskravsutredning 

Balanskravet är enligt kommunallagen att 

intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Balanskrav  Bokslut Prognos 

(belopp i mnkr) 2018 2019 

Resultat 12,5 17,9 

Avgår reavinst -0,4 -5,6 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 
12,1 12,3 

Medel till RUR  0,0 0,0 

Medel från RUR 0,0 0,0 

Balanskravsresultat 12,1 12,3 

 

Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat 

på 17,9 mnkr. Efter avräkning av reavinster förvän-

tas balanskravsresultatet för 2019 hamna på 12,3 

mnkr. Prognostiserat resultat enligt balanskravet är 

1,0 mnkr lägre än budget och 0,2 mnkr högre än 

föregående år. 

Utredningen visar att kommunen uppfyller balans-

kravet och inte behöver återställa något resultat. I 

samband med bokslut 2016 gjordes en avsättning till 

RUR med 3,9 mnkr. I och med denna avsättning 

uppgår RUR till 10,0 mnkr vilket är maximal 

avsättning enligt riktlinjerna

43



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband 

med budgeten ange finansiella mål samt verksam-

hetsmål som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisningen 

och i delårsbokslut. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning i Munke-

dals kommun har kommunfullmäktige fattat beslut 

om tre finansiella inriktningsmål och åtta inrikt-

ningsmål för verksamheten. Dessa mål har sin 

utgångspunkt i kommunens vision. Inriktningsmålen 

för verksamheten konkretiseras i sin tur av varje 

nämnd i form av verksamhetsmål. 

Finansiell analys 

Kommunen redovisarar för perioden ett positivt 

resultat om 20,7 mnkr och prognosen visar på ett 

resultat om 17,9 mnkr. I jämförelse med budget 

innebär det en positiv avvikelse på 4,6 mnkr. Verk-

samhetens nettokostnader beräknas uppgå till 97,3 

procent i förhållande till skatter och statsbidrag. 

Nyckeltal som är kopplade till finansiell analys finns 

på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten 

görs endast en kortfattad och förenklad finansiell 

analys.  

Årets resultat 

För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det 

viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter 

och kostnader. Måttet som används här är resultatet 

före jämförelsestörande poster. Detta resultat 

innehåller alla kommunens löpande kostnader och 

intäkter och bör i förhållande till skatter och 

statsbidrag ligga mellan 2–3 procent över en längre 

tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en 

kommun av att finansiera större delen av sin 

tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur 

leder till att kommunen kan bibehålla sin finansiella 

handlingsberedskap på kort och lång sikt. 

För 2018 uppgick resultatet före jämförelsestörande 

poster i förhållande till skatter och statsbidrag till 

1,9 procent. Prognosen för 2019 är 2,6 procent, 

vilket innebär att kommunen visar en relativt stabil 

resultatutveckling och stärker det egna kapitalet 

inför framtiden.  

Investeringsvolym och självfinansiering 

För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när 

den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor 

andel av skatteintäkterna återstå för att kunna 

finansiera årets investeringar. Detta mäts genom 

nyckeltalet ”skattefinansieringsgrad av investe-

ringar”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett 

värde på 100 procent eller mer, innebär att kommu-

nen kan skattefinansiera samtliga investeringar som 

genomförts under året. Detta stärker då kommu-

nens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 

procent kan användas till att amortera av kommu-

nens skulder och/eller stärka likviditeten.  

Munkedals utfall uppgick till 143 procent för 2017 

och 123 procent för 2018. Prognosen för 2019 ser 

på grund av ökande investeringsvolym ut att landa 

på 64 procent. Detta innebär ändå att kommunen 

för åren 2017 – 2019 kommer att ha finansierat 

investeringar själv utan upplåning. För reinveste-

ringar beräknas självfinansieringsgraden till 115 

procent.  

Soliditet och låneskuld 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del 

av kommunens tillgångar som har finansierats med 

skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre 

skuldsättning har kommunen.  

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har 

förstärkts de senast åren. 2018 uppgick soliditeten 

till 12,5 procent. Förbättringen beror på att det egna 

kapitalet förstärkts samtidigt som utbetalningar av 

pensionsskuld intjänad före 1998 fortlöper. Detta 

påverkar skulden positivt och innebär att kommu-

nen förbättrar sin ställning något. Tack vare det 

goda resultatet så beräknas soliditeten förbättras 

ytterligare och uppgå till 14,8 procent inklusive 

pensionsförpliktelser vid årets slut.  

Likviditet och betalningsförmåga 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens 

kortsiktiga handlingsberedskap. En ökande kassa-

likviditet i kombination med en oförändrad eller 

förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens 

totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.  

Mellan 2016 och 2018 förbättrades kommunens 

kassalikviditet. Under 2019 har kassalikviditeten 

förstärkts ytterligare och uppgår vid delåret till 

116,7 procent. Om investeringar genomförs i takt 

med vad som framgår av prognos kommer dock 

likviditeten försämras under resterande del av året 

och beräknas uppgå till 102,6 procent vid årets slut. 

Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent. 

Det innebär att korta tillgångar är lika stora som 

korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder 

ingår dock en semesterlöneskuld som utgör cirka 

20–30 procent av de kortfristiga skulderna. Den 

förändras normalt inte i någon större omfattning 

under året och utgör därför ingen större belastning 

på likviditeten. Detta innebär att en nivå på över 60 

procent tryggar den kortsiktiga betalningsberedska-

pen. Munkedals goda likviditet innebär därför att 

kommunen klarar av att finansiera oväntade 

finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva låna.  

Åtaganden utanför balansräkningen 

Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför 

balansräkningen är två poster som medför en ökad 

risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap.  

De borgensåtagande som kommunen ingått har 

ökat från 175 mnkr 2013 till att för 2018 uppgå till 

335 mnkr. Under 2019 har borgensåtagandet ökat 

till 347 mnkr.  Pensionsförpliktelser intjänade före 
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1998, sjunker och har så gjort de senaste åren. 

Nuvarande prognos visar på att vid årsskiftet 

kommer pensionsskulden att uppgå till 208 mnkr 

inklusive löneskatt. Minskningen beror på 

utbetalningar av pensioner. Totalt sett innebär 

dessa åtaganden en hög risk.  

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 

En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det 

önskvärda. Kommunens prognos redovisar en 

positiv budgetavvikelse för året.  

Finansiella mål 

Finansiella inriktningsmål 

De finansiella inriktningsmålen är antagna av 

kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning”. De gällande inriktningsmålen för 

perioden 2015–2019 reviderades inför budget 2017. 

Med nuvarande prognos är samtliga finansiella mål 

uppfyllda för 2019. 

Resultatmål - På lång sikt ska det 

genomsnittliga resultatet, i förhållande till 

skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

 utjämning, uppgå till 2 procent.

Årsprognosen innebär att det genomsnittliga resultatet 

de senaste tre åren uppgår till 4,1 procent, vilket 

innebär att målet kommer att uppfyllas. 

Soliditetsmål - Soliditeten ska förbättras 

Med nuvarande prognos bedöms målet vara 

uppfyllt. 

Investeringsmål – Självfinansieringsgraden 

av reinvesteringar 100 procent 

Självfinansieringsgraden av reinvesteringar 

beräknas uppgå till 115 procent, vilket innebär att 

målet kommer att uppfyllas. 

 

Resultatmål budget 2019 

De finansiella resultatmålen är antagna av kommun-

fullmäktige i budget 2019 (MRP). Utgångspunkten 

för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen 

ovan. De finansiella resultatmålen gäller för 

perioden 2019. 

Måluppfyllelsen för de finansiella resultatmålen är 

god vad gäller årets resultat och investeringsmålet. 

När det gäller målet att amortera 4,3 mnkr under 

2019 så innebär nuvarande ränteläge med negativ 

ränta att en amortering ökar kommunens 

räntekostnader. 

Finansiella resultatmål 2019 Mål 2019 Prognos 2019 

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av 

skatteintäkter och generellt statsbidrag. 
13,3 mnkr 17,9 mnkr 

Soliditet: Låneskulden ska över tid 

minska genom amortering. 
4,3 mnkr 0,0 mnkr 

Investeringsmål: Självfinansieringsgrad 

av reinvesteringar 100 % 
100 % 115 % 

 

Inriktningsmål för verksamheten 

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen 

På våra förskolor har en enkätundersökning gjorts 

under våren där vårdnadshavare fått uppge hur stor 

trygghet de upplever när deras barn är i förskolan. I 

princip har 100 procent svarat positivt på att de 

känner att deras barn är trygga i förskolan. 

Grundskoleverksamheterna har hög trivsel. Trenden 

för grundskoleeleverna är positiv och sammantaget 

uppger nästan 90 procent att de är trygga i skolan. 

Glädjande är att en enhet, Munkedalsskolan, 

uppvisar 98 procent trygghet, vilket är mycket bra. 

Övriga enheter har relativt likartade siffror mellan 

80-90 procent. Munkedals gymnasieskola har 

resultat i paritet med grundskolan trots en mer 

komplex miljö. Målet är inte uppnått, men det pågår 

ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete på 

samtliga enheter. 

På alla enheter arbetas det aktivt med värdegrun-

den och att motverka diskriminering och kränkande 

behandling. Ett nytt system har införts för anmälan 

om kränkande behandling för att kunna se mönster 

och uppmärksamma utsatthet. Flera enheter har 

också startat ett hälsoarbete tillsammans med 

Idrottsförbundet där rörelse och förståelse står i 

centrum. 

Resultatmål Utfall 

Alla ska ingå i ett meningsskapande 

sammanhang som gäller trygghet och hälsa på 

lika villkor. 

I hög grad 

uppfyllt 

 

Implementera de 4 övergripande 

miljömål med detaljerade mål i 

verksamheten  

Kommunfullmäktige antog under 2016 övergripande 

miljömål. Inför budget 2017 och 2018 reviderades 

kommunfullmäktiges inriktningsmål och fem 

verksamhetsmål är kopplade till detta mål.  

Hållbar livsstil: Förskolorna har källsortering och 

strävar efter att ha en giftfri miljö. Sanering av plast 

är gjord och endast miljömärkta möbler köps in. Av 

skolorna är det endast Processtekniska Gymnasiet 

som har källsortering. Skolan är lokaliserad till Arctic 

Papers lokaler och de har strikt källsortering på 

företaget. De övriga skolorna inväntar ett 

källsorteringssystem från kommunen. 

På Kungsmarksskolan har en maskin för komposte-

ring installerats, i väntan på hämtning av matavfall 
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via Rambo. Källsorteringen är beroende av Rambos 

service och kommunen avvaktar nytt insamlings-

system. 

Biologisk mångfald: Oförändrad skötsel av 

kommunens parkyta. Från juni slås ängsmark två 

gånger per år. 70 procent av parkgrönytan på 

kommunal mark utgöras av ängsmark att jämföra 

med målet på 10 procent. 

God vattenstatus: Resultat redovisas vid årsbokslut. 

Hållbar energikonsumtion: Inom bilvårdenheten 

pågår arbete med att öka andelen fossilfria 

bränslen. Gamla bilar ersätts av el-hybrider eller 

biogasdrivna bilar där detta är lämpligt. För fastig-

heter görs en utvärdering av energikonsumtionen 

vid årets slut. 

Minskad pappersmängd löneenheten: Inkommande 

löneunderlag till löneenheten på kontorspapper som 

arkiveras ska minska från 2016 års nivå med 60 

procent. Utfallet uppgår till 65 procent. 

Resultatmål Utfall 

Hållbar livsstil Delvis uppfyllt 

Biologisk mångfald Helt uppfyllt 

God vattenstatus  

Mäts vid 

årsbokslut 

Hållbar energikonsumtion. Delvis uppfyllt 

Minskad pappersanvändning löneenheten Helt uppfyllt 

 

Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda 

en verksamhet med hög kvalitet både 

pedagogiskt och socialt från förskola och 

framåt. 

Inriktningsmålet är omhändertaget inom Barn- och 

utbildningsnämnden. Totalt finns två resultatmål 

kopplade till målet. 

Munkedals skolor har en språkplan som följs och 

revideras varje år. Syftet med språkplanen är att ge 

alla barn och elever i kommunen en likvärdig chans 

att utveckla sitt språk och sin kommunikation. Två 

förskollärare har gått en högskoleutbildning i språk-, 

läs- och skrivutveckling. Deras uppgift blir att 

kartlägga och ge en tydlig bild av arbetet med språk 

i kommunen. Samtliga förskolor arbetar utifrån 

språkplanen med språkförberedande stimulans. Det 

digitala verktyget, Polyglutt har köpts in för att jobba 

med läsning och flerspråkighet i förskolan. 

De senaste åren har Vuxenutbildningen i Munkedal, i 

samarbete med Lysekils och Sotenäs kommuner, 

startat ett stort antal olika yrkesvuxutbildningar. 

Detta har bland annat möjliggjorts tack vare 

generösa statliga medel, kompetenta yrkeslärare 

och ändamålsenliga lokaler. Innan ny utbildning 

startas undersöks det lokala näringslivets behov av 

arbetskraft. Till hösten startar i nära samarbete med 

den lokala byggbranschen tre nya utbildningar inom 

byggsektorn. 

Resultatmål Utfall 

Inom förskolan ska alla barn få 

språkförberedande stimulans. 

I hög grad 

uppfyllt 

Vuxenutbildningen ska erbjuda kommunin-

vånarna utbildningar som matchar det lokala 

näringslivet och arbetsmarknadsbehovet. 

I hög grad 

uppfyllt 

 

Kommunens invånare ska känna sig 

trygga i att de får de stöd som be-

hövs, när det behövs utifrån behov. 

Trygghetsmålet är omhändertaget inom Välfärds-

nämnden. Totalt finns fem verksamhetsmål 

kopplade till målet. 

Behålla och rekrytera medarbetare med rätt 

kompetens i omsorgssektorn: Förvaltningen har 

under året haft relativt hög personalomsättning. 

Framför allt är det baspersonal där förvaltningen har 

avslutat hela arbetsgrupper. I övrigt har enheterna i 

dag en stabil personalstruktur med relativt låg 

personalomsättning även bland yrkesgrupper med 

god arbetsmarknad och nationellt hög rörlighet. 

Kompetensnivån inom förvaltningen är god och det 

finns ett väl utarbetat kompetensutvecklingssamar-

bete mellan Munkedals kommun och andra kom-

muner. Förbättringar av introduktionen av 

nyanställd personal har genomförts 

Verkställighet ska i första hand bestå av hemma-

planslösningar. Köpt vård ska i största mån 

undvikas: Förvaltningen genomför flertalet 

hemmaplanslösningar där tidigare funnits behov av 

köpt vård. Kompetensförstärkning i verksamheterna 

genomförs, samverkansavtal med andra huvudmän 

arbetas fram. Individ- och familjeomsorgen arbetar 

intensivt med att minska köpta familjehemsplatser och 

ersätta med familjehem i egen regi vilket gett gott 

resultat. Även köpta vuxenplatser inom IFO har 

minskat.  Dock har HVB-placeringar ökat något. Inom 

LSS särskilda boenden och socialpsykiatri ser vi en 

ökning av köpta platser. Förvaltningen fortsätter att 

arbeta systematiskt och strategiskt för att kunna 

möjliggöra hemmaplanslösningar.  

Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte 

att förbättra och effektivisera vård och omsorgs-

verksamheterna: Ett pilotprojekt med digital 

signering startades under 2018 i syfte att öka 

patientsäkerheten och frigöra tid för personal, detta 

införs nu brett under 2019. En ny app har imple-
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menterats i syfte att öka brukarens möjlighet att 

själv kunna beskriva sin tillvaro samt sin förmåga till 

självständighet. På Jobbcentrum utvecklar man en 

app för beställning av tjänster. Taligenkänning körs 

som projekt inom hemsjukvård och IFO 

Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska 

erbjudas tillsammans med föreningar och frivilliga 

Förvaltningen strävar efter att skapa förutsättningar 

för att möjliggöra deltagande i olika frivillighets-

organisationer och föreningar. Målsättningen är att 

vara en brygga för att våga delta i föreningslivet på 

egen hand och få ett stöd utanför kommunen. 

Förvaltningen erbjuder även tillgång till olika 

gemensamhetslokaler för vissa grupper inom LSS, 

Socialpsykiatri samt Vård och Äldreomsorg. Olika 

initiativ för att möjliggöra brukarmedverkan och 

brukarinflytande har tagits, mycket med målsättning 

att hitta vägar för att bryta isolering och minska 

ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. 

Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 

försörjningsstöd och medborgare som har en insats 

inom sektorn: Enheten AME samarbetar såväl inom 

kommunen som med externa aktörer för att öka 

andelen kommuninvånare som är i arbete eller 

anställningsbara. Alla som uppbär försörjningsstöd 

och inte har en sjukskrivning eller ett pågående 

aktivt missbruk är inskrivna på AME för en syssel-

sättning och stöttning ut i praktik eller arbete. IFO 

har även stöttat barn i att deltaga i sommaraktivitet 

samt i gruppverksamhet för barn i olika utsatta 

situationer. 

Resultatmål Utfall 

Behålla och rekrytera medarbetare med rätt 

kompetens i omsorgssektorn 

I hög grad 

uppfyllt 

Verkställighet ska i första hand bestå av 

hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största 

mån undvikas. 

Delvis 

uppfyllt 

Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i 

syfte att förbättra och effektivisera vård och 

omsorgsverksamheterna 

I hög grad 

uppfyllt 

Ett bredare utbud av aktiviteter och 

gemenskap ska erbjudas tillsammans med 

föreningar och frivilliga. 

Delvis 

uppfyllt 

Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som 

uppbär försörjningsstöd och medborgare som 

har en insats inom sektorn. 

Delvis 

uppfyllt 

 

Genom dialog och god beredskap möta 

företagare och andra aktörer för att skapa 

goda förutsättningar för näringslivets 

utveckling. 

Munkedal är en aktör för att skapa goda förutsätt-

ningar för näringslivets utveckling. Insatser pågår i 

kommunen i syfte att marknadsföra kommunen, 

utveckla och stärka lokala näringslivet, utveckla 

innovativa metoder för upphandling med mera. 

Totalt finns sju verksamhetsmål kopplade till målet. 

Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad 

beredskap: Arbetet pågår, personalomsättning på 

planavdelningen har påverkat. Mängden 

industrimark är oförändrad. 

Se till att det finns ett brett utbud av tomter, 

avseende pris, läge i kommunen och storlek på 

tomten: Tomter finns i samtliga kommundelar och 

tomterna finns presenterade på hemsidan. Arbetet 

pågår kontinuerligt med framtagandet av ny 

tomtmark. 

Minska antalet externt inhyrda fastigheter: 

Flyttkedjan har försenats, slutredovisning sker vid 

årsbokslutet. Nämnden ser redan nu att målet 

kommer bli svårt att nå. 

Aktivt marknadsföra tomter och mark genom 

deltagande i mässor: Inget deltagande på mässa 

ännu i år, dock har öppet hus hållits där 

allmänheten bjöds in. 

Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som 

attraktivt besöksmål: Under perioden har ytterligare 

ett nummer av besöksmagasinet ”Grejen med 

Munkedal” utkommit. I detta nummer finns även 

några sidor på engelska. Munkedals kommun har 

även en destinationssida i samverkan med Turistrå-

det Västsverige AB vilken arbetas aktivt med och 

sidan förmedlar information om bo, äta och göra 

samt evenemang. 

Strategi för besöksnäring är framtagen men 

handlingsplan är ännu ej färdigställd.  

Marknadsföringsgruppens arbete med att bygga 

varumärke utifrån att Munkedal är en ”Friluftskom-

mun/Out-door area” har fortsatt under början av 

2019. En uppdatering av Bohusleden pågår tillsam-

mans med Västkuststiftelsen. Inventering av leder 

för att säkerställa utlovad standard, uppdatering av 

skyltning längs leder och informationstavlor vid 

etapp start/slut. 

Utveckla och stärka det lokala näringslivet: Arbetet 

med handlingsplanen av den tagna strategin har 

intensifierats och kommer att mynna ut i en 

gemensam plattform för Turism-, Besöksnärings-, 

Näringslivs- och Landsbygdsutveckling. En av de 

punkter som kommer att ha hög fokus är att 

systematisera de enskilda företagsbesöken så att ett 

effektivt utfall på varje besök kan leda fram till ökad 

samverkan. 
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Näringslivsrådet följer handlingsplanen och har inom 

rådet själva gjort en egen muntlig utvärdering och 

är överens om att de är på rätt väg. Under perioden 

har enskilda dialogmöten med de sju organisatio-

nerna inom Näringslivsrådet påbörjats som 

komplement. 

Under perioden har den av Näringslivsrådet och 

kommunen beslutade strategin, att ha sex 

frukostmöten och två kvällsmöten, permanentats.  

Utveckla innovativa metoder för upphandling: 
Upphandlingspolicyn är reviderad i juni 2019. 
Policyn stödjer, på samma sätt som tidigare, 
upphandlingsarbetet att utvecklas framåt. 
Arbete med att ta fram en upphandlingsstrategi med 
tillhörande handlingsplan har ännu inte påbörjats. 
 
Arbetet med tidig leverantörsdialog inför upphand-
lingar har övergått från att ha extra fokus på vissa 
upphandlingar till att istället aktivt ta ställning till 

hur man kan arbeta med tidig leverantörsdialog vid 
varje upphandling. Leverantörsdialog kan ske i olika 
former, i större eller mindre utsträckning, och kan 
bidra till en bättre upphandling. Målet bedöms som 
helt uppfyllt då dialog har använts kontinuerligt. 
Vid ett tillfälle under året har upphandlare deltagit 
vid näringslivsträff och planen är att under hösten 

delta vid flera tillfällen. 

Resultatmål Utfall 

Öka mängden färdigplanerad industrimark för 

ökad beredskap 

Delvis 

uppfyllt 

Se till att det finns ett brett utbud av tomter, 

avseende pris, läge i kommunen och storlek på 

tomten: 

Till stor del 

uppfyllt 

Minska antalet externt inhyrda fastigheter Ej uppfyllt 

Aktivt marknadsföra tomter och mark genom 

deltagande i mässor 

Delvis 

uppfyllt 

Utarbeta en plan för att marknadsföra 

Munkedal som en attraktiv kommun 

Delvis 

uppfyllt 

Utveckla och stärka lokala näringslivet 

Delvis 

uppfyllt 

Utveckla innovativa metoder för upphandling 

Delvis 

uppfyll 

 

Kommunen ska kännetecknas av hållbar 

utveckling genom att erbjuda bra boende och 

trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. 

Till målet är kopplat fem verksamhetsmål.  

Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra 

trygghetsvandringar): Planer på att utföra 

trygghetsvandring finns, men inga är ännu utförda. 

Arbeta aktivt med att få privata intressenter att 

uppföra bostäder: Arbetet med att ta fram 

broschyrmaterial pågår, aktivt arbete med 

exploatörer på Vadholmen Sohlbergsområdet pågår. 

Regelbundet ska återredovisas förbrukning av 
underhåll både akut och planerat: Redovisning sker 
vid varje delårsbokslut samt årsbokslut. 
 
Öka antalet detaljplaner för bostäder och 

industrimark: Planarbetet för Gårvik, Bergsvik, 

Sohlbergs och Lågum närmar sig slutskedet. 

Förhoppningen är att några antas innan årsskiftet. 

Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden: 

En undersökning kommer att ske under hösten och 

redovisas i årsbokslutet. 

 

 

Resultatmål Utfall 

Arbeta med trygghet i bostadsområden 

(genomföra trygghetsvandringar). Ej uppfyllt 

Arbeta aktivt med att få privata intressenter att 

uppföra bostäder. 

Delvis 

uppfyllt 

Regelbundet ska återredovisas förbrukning av 

underhåll både akut och planerat 

Delvis 

uppfyllt 

Öka antalet detaljplaner för bostäder och 

industrimark. 

Delvis 

uppfyllt 

Förenkla för övriga aktörer på 

bostadsmarknaden Ej uppfyllt 

 

Genom god dialog med föreningslivet ska 

kommunens invånare erbjudas idrotts- fritids- 

och kulturaktiviteter av varierande karaktär 

och god kvalitet. 
Ökad dialog med föreningslivet pågår bland annat 

genom uppsatt mål om samordning av fritidsakti-

viteter och breddad verksamhet inom biblioteket. 

Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i 

samtliga delar av kommunen i form av 

allaktivitetshus: Örekilsgården har hyrts ut till 

föreningsverksamhet samt barnkalas. Dialogkvällar 

har genomförts med föreningslivet. Diskussion kring 

Allaktivitetshus fortsätter. 

Visa på Munkedals unika möjligheter och läge: I 

dagsläget finns ingen e-tjänst för att mäta antal QR-

koder som använts vid kulturplatser. Förvaltningen 

arbetar med en lösning för detta. Antal visningar på 

kulturens information på kommunens hemsida är 

9 267 varav 7 673 är unika visningar. Detta innebär 

ett aktivt sökande till sidan.  

Resultatmål Utfall 

Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i 

samtliga delar av kommunen i form av 

allaktivitetshus. 

Delvis 

uppfyllt 

Visa på Munkedals unika möjligheter och läge. 

Delvis 

uppfyllt 
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Alla i arbetsför ålder ska vara 

anställningsbara i vår kommun. 

Ett verksamhetsmål är kopplat till målet. Alla elever 

ska efter gymnasiet vara anställningsbara: 

Förskolan är den första skolformen barnen möter 

och arbetet där skapar en grund för det livslånga 

lärandet. Personalen på förskolorna arbetar aktivt 

med att erbjuda varje enskilt barn det stöd de 

behöver. Forskningen visar på vikten av tidiga 

insatser. Som ett led i detta arbete finns ett 

samarbete med specialpedagog och logoped på den 

centrala barnhälsan 

Fler elever än föregående år har fullständiga betyg 

vid utgången av årskurs 9. Det betyder att vi kan 

skönja en försiktigt positiv trend. Målet är dock inte 

uppfyllt ännu och det finns mycket kvar att utveckla 

och arbeta med inom skolverksamheten innan vi ser 

markant höjda resultat. Flera skolutvecklingsprojekt 

är igång och över tid kommer vi att kunna mäta 

effekterna av dessa. 

2018 var det 70 procent av Munkedals gymnasieele-

ver som hade en gymnasieexamen efter fyra år. 

Resultat från 2019 redovisas vid årsbokslutet. 70 

procent är under rikssnittet och trenden är något 

negativ. En möjlig orsak till resultatet kan vara att 

Munkedal procentuellt sett har en hög andel 

nyanlända inom verksamheterna. 

Sammanfattning god ekonomisk 

hushållning 

Samtliga finansiella inriktningsmål är, med 

nuvarande prognoser, uppfyllda. Genomsnittligt 

resultat uppgår till 4,1 procent, soliditeten förbättras 

och självfinansieringsgraden av reinvesteringar är 

115 procent. Måluppfyllelsen för de finansiella 

resultatmålen för 2019 är god vad gäller årets 

resultat och investeringsmålet. När det gäller målet 

att amortera 4,3 mnkr under 2019 så innebär 

nuvarande ränteläge med negativ ränta att en 

amortering ökar kommunens räntekostnader. 

Av de åtta verksamhetsmålen är övervägande delen 

delvis uppfyllda. Flertal av målen bedöms ändå ha 

en positiv trend. 

Den kortfattade finansiella analysen visar på en fort-

satt stabil ekonomi. Den prognostiserade resultat-

nivån för 2019 är viktig förutsättning för att nå god 

ekonomisk hushållning.  Viktigt är att vidhålla en 

resultatnivå för att skapa en ökad beredskap för 

nuvarande och kommande utmaningar (lågkonjunk-

tur, investeringar, ökade kostnader på grund av 

befolkningsförändringar etcetera). Resultatnivån bör 

ligga på 2–3 procent i förhållande till skatteintäkter 

och statsbidrag. En viktig förutsättning för det är att 

verksamhetens nettokostnader fortsättningsvis 

måste uppgå till högst 98 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag. För året beräknas nettokostnads-

andelen uppgå till 97,3 procent en förbättring 

jämfört med bokslut 2018.  

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning 

är mycket positiva och kommunstyrelsen gör därför 

bedömningen, att god ekonomisk hushållning 

uppnåtts trots att en del av verksamhetsmålen visar 

på en lägre måluppfyllelse. 

Resultatmål Utfall 

Visa på Munkedals unika möjligheter och läge. 

Alla elever ska efter gymnasiet vara 

anställningsbara: 

Delvis 

uppfyllt 
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EKONOMISK REDOVISNING FÖR KOMMUNEN OCH KONCERNEN 

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning 

(2018:597) och rekommendationer från rådet för 

kommunal redovisning (RKR). De avvikelser som 

förekommer är: 

Semesterlöneskuldens förändring har, i likhet med  

 

 

föregående år, inte bokförts löpande under året och 

påverkar därmed inte periodens resultat. 

Resultaträkningen innehåller inte någon prognos för 

räkenskapsåret eller jämförelse mot budget utan 

dessa belopp återfinns i driftredovisningen under 

rubriken Verksamhetsuppföljning. 

Utgifter för detaljplaner har aktiverats under 

perioden vilket avviker från RKR:s rekommendation.

Resultaträkning och kassaflödesrapport 
Resultaträkning Kommunkoncernen Kommunen 

 (Belopp i mnkr) 201808 201908 201808 201908 

Verksamhetens intäkter  163,0 165,3 103,9 103,9 

Verksamhetens kostnader  -565,2 -567,5 -520,7 -523,9 

Avskrivningar  -23,9 -27,3 -14,8 -15,3 

Verksamhetens nettokostnader -426,1 -429,4 -431,6 -435,3 

Skatteintäkter  316,1 323,5 316,1 323,5 

Generella statsbidrag och utjämning 115,8 132,8 115,8 132,8 

Verksamhetens resultat 5,8 26,9 0,3 21,0 

Finansiella intäkter  1,5 1,3 3,3 3,0 

Finansiella kostnader  -6,1 -6,5 -3,4 -3,3 

Resultat efter finansiella poster 1,2 21,7 0,2 20,7 

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat 1,2 21,7 0,2 20,7 

     

Kassaflödesanalys Kommunkoncernen Kommunen 

 (Belopp i mnkr) 201808 201908 201808 201908 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Periodens resultat 1,2 21,7 0,2 20,7 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 26,0 19,0 14,3 7,1 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 27,2 40,7 14,5 27,8 

        
Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning exploateringsfastighet/mark 0,8 -0,3 0,8 -0,3 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -12,6 -13,4 -3,5 -0,8 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -20,1 48,6 -17,8 12,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,7 75,6 -6,0 39,6 

        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0  -0,2 0,0 -0,2 

Investering i materiella anläggningstillgångar -71,1 -37,1 -15,8 -18,8 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 12,9 0,0 12,8 

Investering i finansiella anläggningstillgångar -4,2 0,0 -4,2 0,0 

Försäljning i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -75,3 -24,4 -20,0 -6,2 

        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupplåning / amortering av lån 35,0 11,4 0,0 0,0 

Ökning/Minskning av långfristiga skulder 5,6 0,6 1,0 0,6 

Minskning av långfristiga fordringar 0,5 0,5 0,1 0,5 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 41,1 12,5 1,1 1,1 

     

Periodens kassaflöde -38,9 63,7 -24,9 34,5 

Periodens resultat 

Resultatet under perioden januari-augusti 2019 

uppgår till 20,7 mnkr för Munkedals kommun. För 

kommunkoncernen är resultatet 21,4 mnkr för årets 

8 första månader. 

I kommunen är verksamhetens intäkter oförändrade 

jämfört med samma period föregående år. Intäkter 

från fastighetsförsäljning har ökat med 5,6 mnkr 

medan statsbidrag, från i första hand migrations-

verket, har minskat med 6,9 mnkr. 

Verksamhetens kostnader har ökat 3,2 mnkr eller 
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0,6 procent. Personalkostnaderna har ökat 7,3 mnkr 

vilket motsvarar 2,1 procent. Kostnaderna för 

månadslön har ökat med 1,3 mnkr och timlönekost-

naderna har ökat med 2,2 mnkr. Sjuklönekostna-

derna har ökat 0,9 mnkr eller 20,6 procent. 

Fastighetskostnaderna har minskat 2,3 mnkr främst 

genom minskade underhållsåtgärder.  

Verksamhetens nettokostnader har, exklusive effekt 

av fastighetsförsäljning ökat 2,2 procent jämfört 

med samma period förgående år medan skatte-och 

bidragsintäkter ökat med 5,7 procent. Skatteintäk-

terna är beräknade utifrån SKL:s augustiprognos.

 

Balansräkning 
Balansräkning Kommunkoncernen   Kommunen 

 (Belopp i mnkr)   Bokslut 2018 Augusti 2019   Bokslut 2018 Augusti 2019 

Tillgångar             

Anläggningstillgångar:             

Immateriella anläggningstillgångar   13,7 12,4  11,5 10,9 

Materiella anläggningstillgångar        

Mark, byggnader och tekniska anläggn.   757,9 763,5  297,7 296,2 

Maskiner och inventarier    39,1 39,9  24,2 25,0 

Finansiella anläggningstillgångar   12,4 11,9  123,6 123,1 

 - varav reverslån         

    Munkedal Vatten AB   0,0 0,0  76,2 76,2 

Summa anläggningstillgångar   823,1 827,7  457,0 455,2 

         

Omsättningstillgångar:        

Lager och exploatering   42,2 43,2  42,2 43,1 

Fordringar    54,0 66,7  46,1 46,3 

Kassa och bank    139,4 203,2  123,3 157,8 

Summa omsättningstillgångar   235,6 313,1  211,6 247,2 

         

Summa tillgångar   1 058,7 1 040,8  668,6 702,4 

              

Eget kapital, avsättningar och skulder             

Eget kapital    311,3 333,1  293,3 314,0 

 - varav periodens resultat   14,8 21,7  12,5 20,7 

Summa eget kapital   311,3 333,1  293,3 314,0 

         

Avsättningar        

Avsättning för pensioner   13,6 12,4  13,6 12,4 

Andra avsättningar   4,0 4,0  0,0 0,0 

Summa avsättningar   17,6 16,4  13,6 12,4 

         

Skulder:        

Långfristiga lån    359,0 371,5  191,3 192,3 

Övriga långfristiga skulder   32,6 33,0  8,4 8,8 

Kortfristiga skulder    338,2 386,8  162,0 174,9 

Summa skulder   729,8 791,3  361,7 376,0 

         

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   1 058,7 1 040,8  668,6 702,4 

         

Ansvarsförbindelser        

Pensionsförpliktelser före 1998   209,5 210,8  209,5 210,8 

Borgensåtagande   0,2 0,2  335,5 346,6 

Kommunens balansomslutning har ökat sedan 

årsbokslutet. De materiella anläggningstillgångarna 

har minskat något vilket beror på försäljning av 

fastigheter. Omsättningstillgångarna har ökat 35,6 

mnkr sedan årsskiftet vilket till största delen beror 

på ökning av likvida medel. Kommunens del, i det 

med bolagen gemensamma koncernkontot, har ökat 

33,0 mnkr vilket främst förklaras av inkomster från 

fastighetsförsäljning och utbetalning av statliga 

projektmedel. Under perioden har det investerats 

19,4 mnkr i immateriella och materiella anlägg-

ningstillgångar. 
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Kommunens likviditet i delårsbokslutet uppgår till 

116,7 procent, en klar ökning från årsbokslutets 

104,6 procent. 

Kommunens soliditet är vid delåret 44,7 procent, en 

ökning från årsbokslutets 43,9 procent. Ökningen 

beror på periodens resultat. För helåret prognosti-

seras en soliditet på 44,5 procent. Koncernens 

soliditet uppgick vid delåret till 29,2 procent, en 

minskning från årsbokslutets 29,4 procent. 

De långfristiga skulderna är i stort sett oförändrade. 

Det har inte skett någon amortering eller nyupplå-

ning under perioden. Av kommunens reverslån på 

184,7 mnkr är 160 mnkr räntesäkrat med derivat. 

Ökningen av de kortfristiga skulderna inom 

kommunen beror främst på utbetalning av statliga 

projektmedel vilka ännu ej tagits i anspråk. 

Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 
1998 visar på en liten ökning från föregående år. 

Vid delåret 2019 uppgår den till 210,8 mnkr 
inklusive löneskatt. 

Munkedals kommun har totalt borgensåtagande för 
346,6 mnkr. Borgensåtagandet består främst av 
borgen till Munkedal Bostäder AB med 290 mnkr 
och Riksbyggen Kooperativa Hyresrättsförening 
Dingle- och Sörbygården 33,3 mnkr. 

 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Nämnder (mnkr) 

Utrgift 

jan-aug 

2019 

Budget 

inkl. 

överf. 

Helårs-

prognos 

 
   

Kommunstyrelsen 0,6 2,8 1,5 

Samhällsbyggnadsnämnden 17,8 160,6 58,2 

Barn- och utbildningsnämnden 0,7 1,2 1,2 

Välfärdsnämnden 0,2 3,2 3,2 

Kultur- och fritidsnämnden 0,1 0,4 0,4 

     

Summa 19,4 168,2 64,5 

För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas 

till respektive nämnds delårsrapport. 

Under perioden januari-april 2019 har det investe-

rats för 19,4 mnkr netto. De största investeringarna 

under perioden avser ombyggnation av verksam-

hetsfastigheter.  

Årsbudgeten 2019 för investeringar är 168,2 mnkr 

inkluderat resultatöverföring från 2018 och 

tilläggsanslag vilka beslutats av kommunfullmäk-

tige. De totala investeringsutgifterna för året 

beräknas uppgå till 64,5 mnkr, varav 28,6 mnkr 

avser nyinvesteringar.  

Kommunfullmäktiges finansiella mål för investe-

ringar är att reinvesteringar ska ha en självfinansie-

ringsgrad på 100 procent. Prognosen är att den 

förväntas bli 115 procent och att målet därmed är 

uppfyllt.
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 

Prognos helår 2019 

Driftredovisning Bokslut Prognos Budget Avvikelse 

(Belopp i mnkr) 2018 2019 2019 2019 

     

Nämnd         

Kommunfullmäktige -1,0 -1,5 -1,2 -0,3 

Valnämnd -0,3 -0,1 -0,1 0,0 

Överförmyndare -0,8 -1,1 -1,1 0,0 

Revision -0,8 -0,8 -0,8 0,0 

Kommunstyrelsen -48,7 -54,4 -54,2 -0,2 

Samhällsbyggnadsnämnden -103,3 -26,7 -26,7 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden -215,9 -277,1 -270,1 -7,0 

Välfärdsnämnden -246,9 -285,6 -271,9 -13,7 

Kultur- och fritidsnämnden -12,0 -15,0 -15,4 0,4 

Summa nämndverksamhet -629,7 -662,3 -641,5 -20,8 

      
Gemensamma kostnader och intäkter -7,0 -3,3 -22,2 18,9 

Verksamhetens nettokostnader -636,7 -665,6 -663,7 -1,9 

      
Skatteintäkter 474,0 485,1 492,9 -7,8 

Generella statsbidrag och utjämning 175,6 199,1 185,9 13,2 

Verksamhetens resultat 12,9 18,6 15,1 3,5 

      
Finansiella intäkter 4,6 4,1 3,4 0,7 

Finansiella kostnader -5,0 -4,8 -5,2 0,4 

Resultat efter finansiella poster 12,5 17,9 13,3 4,6 

      
Årets resultat 12,5 17,9 13,3 4,6 

 

Helårsprognosen för Munkedals kommun är 17,9 

mnkr vilket är 4,6 mnkr bättre än det budgeterade 

resultatet på 13,3 mnkr.  

Nämnderna 

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till  

-20,8 mnkr vilket är en försämring med 6,8 mnkr 

jämfört med prognosen i delårsrapporten i april. 

Anledningen till den försämrade prognosen är att 

barn- och utbildningsnämnden befarade underskott 

ökat med 5,8 mnkr till -7,0 mnkr. Välfärdsnämnden 

svarar dock för den största avvikelsen med ett 

prognostiserat underskottet på -13,7 mnkr. 

Finansförvaltningen 

Gemensamma verksamhetskostnader 

Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha 

ett överskott på 18,9 mnkr mot budget. Under de 

gemensamma posterna finns anslaget till kommun-

fullmäktiges förfogande samt utrymme för volym-

förändringar och ökade kapitalkostnader. Dessa 

poster beräknas ha ett överskott om 10,3 mnkr 

tillsammans. Vinst vid fastighetsförsäljning 

beräknas ge ett överskott på 5,6 mnkr medan det 

för övriga gemensamma poster beräknas ett 

överskott på 3,0 mnkr. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

För 2019 budgeterades skatteintäkter och generella 

statsbidrag till 678,8 mnkr. Den senaste skatteprog-

nosen från SKL visar på ett överskott om totalt 5,4 

mnkr.  

De preliminära utbetalningarna av kommunalskatt 

kommer att ge ett underskott gentemot budget på 

3,0 mnkr. Även den beräknade slutavräkningen för 

2019 är negativ och beräknas ge ett underskott på -

5,3 mnkr. Slutavräkningen för 2018 är positiv och 

överskottet beräknas till 0,5 mnkr. 

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräk-

nas ha ett överskott på 13,2 mnkr. Förändringar i 

skattesystemet har medfört en viss förskjutning 

mellan skatteintäkter och kommunal utjämning. 

Finansiella intäkter 

Finansiella intäkter beräknas ha ett överskott på 0,7 

mnkr jämfört med budget. Främst beror det på 

intäkter i form av överskottsmedel från 

Kommuninvest. 

Finansiella kostnader 

Räntekostnaderna för perioden januari-augusti 2019 

ligger något under budgeterade kostnader. 
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Ekonomisk analys nämnder och bolag 

Kommunen 

Kommunstyrelsen 

 
Resultatet för perioden uppgår till 1,7 mnkr vilket är 
en försämring jämfört med samma period föregåen-
de år då utfallet var 3,0 mnkr. Förändringen härleds 
främst till minskning av kommunstyrelsens förfo-
gandepost inför 2019. Organisationsförändringar 
har även skett mellan åren då löneenheten 
tillkommit och bemanningsenheten flyttats till 

välfärdsnämnden. 
Den totala prognosen för kommunstyrelsens verk-
samhet är en negativ avvikelse mot budget med 0,2 
mnkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen mot 
budget bedöms vara en mindre avvikelse och därför 
tas inga specifika åtgärder fram i detta läge. 
Förvaltningen kommer fortsatt under hösten 
generellt att vara återhållsam för att sträva mot att 
uppnå ekonomisk balans. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 0,8 
mnkr för årets åtta först månader. Det är gata och 
mark- samt fastighetsenheten som står för den 
positiva avvikelsen, resterande enheter har ett 
negativt utfall per siste augusti. Den stora ökningen 
av intäkter jämfört med föregående år beror på att 
internfördelning av fastighet- städ- och kostenhe-
ternas kostnader införts under 2019 där budgeten 
flyttats över till respektive nämnd och där 
enheterna erhållit en intern intäkt.  
För helåret prognostiseras ett resultat i nivå med 
budget. 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildning har ett negativt resultat för 

perioden på 6,0 mnkr. Förvaltningen har inte 

lyckats ställa om organisationen på alla enheter, 

speciellt inom grundskolan. Även minskade intäkter 

och ökade kostnader för bland annat datorer, 

licenser till nya system, lokalkostnader, 

anropsstyrd trafik och köpta platser hos annan 

anordnare ses om orsaker till underskottet. 

Kostnaderna för personal har ökat med 8,7 mnkr 

jämfört med samma period föregående år. Övriga 

kostnader har ökat med 33,2 mnkr jämfört med 

augusti 2018. En interfördelning av verksamhet 

från Samhällsbyggnad har gjorts inför detta året 

motsvarande totalt 31,6 mnkr för perioden fördelat 

på hyror 17,1 mnkr, städ 5,5 mnkr och kost 9 mnkr 

Årsprognosen har en negativ avvikelse med 7,0 

mnkr. Större delen av avvikelsen, 6,0 mnkr, är 

hänförlig till grundskolan där framför allt personal-

kostnaderna avviker från budget.  

Det är främst inom verksamhetsgrenarna grund-

skola och gymnasieskola som underskottet finns. 

Samtliga enheter har vidtagit åtgärder för att 

minska kostnaderna. Restriktion när det gäller 

inköp och vikarietillsättning gäller. 

Välfärdsnämnden 

 
Nämndens totala utfall för perioden uppgår till – 
10,0 mnkr. En förbättring jämfört mot 2018 års 
delårsbokslut då utfallet var -18,8 mnkr. Att 
resultatet är bättre beror främst på den ramökning 
på 6,0 mnkr som nämnden fick inför 2019. 

Personalkostnaderna drar över budget med 9,1 
mnkr per augusti, en ökning från aprils delår med 
7,2 mnkr. Förra året var avvikelsen 14,5 mnkr för 
samma period så inför 2019 har verksamhet gjort 
en kostnadssänkning vilket är en bidragande orsak 
till det förbättrade utfallet för delåret 2019. Att 
personalkostnaderna minskat hänförs till färre 
anställda inom integration och personlig assistans. 
Budgetavvikelsen är störst inom vård och äldreom-
sorgen som är den avdelning som har flest 
anställda. 
 

Årsprognosen är ett underskott på 13,7 mnkr. 
Största budgetavvikelsen, 6,7 mnkr finns inom 
avdelning Vård och omsorg varav hemtjänsten 
inklusive resursfördelning svarar för 4,9 mnkr och 
hemsjukvården för 2,1 mnkr. Inom LSS beräknas 
underskottet vid årets slut uppgå till 5,0 mnkr 
främst beroende på köp av platser inom social-
psykiatrin. Prognosen för IFO är ett underskott med 
1,6 mnkr. Främst hänförligt till försörjningsstöd som 
ökat på grund av större familjer som gått ur 
etableringsfasen. 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen: 
Inom hemtjänsten prövas nya sätt att organisera 
serviceinsatser, vilket kommer leda till lägre kostna-
der och en bättre arbetsmiljö för personalen i hem-
tjänsten. Genom att införa digitala tjänster kommer 
arbetet inom både ordinärt och särskilt boende 
effektiviseras och på sikt hålla nere kostnader och 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 18 

Bokslut 

aug 19 

Prognos 

2019 

Intäkter 13,6 15,8  

Kostnader -43,9 -50,2  

Nettokostnad -30,3 -34,4 -54,4 

Kommunbidrag 33,3 36,1 54,2 

Periodens resultat 3,0 1,7 -0,2 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 18 

Bokslut 

aug 19 

Prognos 

2019 

Intäkter 16,3 73,6  

Kostnader -83,5 -90,5  

Nettokostnad -67,2 -16,9 -26,7 

Kommunbidrag 67,7 17,7 26,7 

Periodens resultat 0,5 0,8 0,0 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 18 

Bokslut 

aug 19 

Prognos 

2019 

Intäkter 39,4 41,0  

Kostnader -184,9 -226,6  

Nettokostnad -145,5 -185,6 -277,1 

Kommunbidrag 142,1 179,6 270,1 

Periodens resultat -3,4 -6,0 -7,0 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 18 

Bokslut 

aug 19 

Prognos 

2019 

Intäkter 41,2 36,3  

Kostnader -211,2 -227,2  

Nettokostnad -170,0 -190,9 -285,6 

Kommunbidrag 151,2 180,9 271,9 

Periodens resultat -18,8 -10,0 -13,7 
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minska rekryteringsbehov. Översyn av antal platser 
inom särskilt boende relaterat till demografisk 
utveckling och behov pågår. Samplanering av 
bemanning mellan olika enheter förbereds och ska 
ge möjlighet till en mer kostnadseffektiv bemanning 
samt ge bättre förutsättningar att kunna erbjuda 

medarbetare heltid. Vidare arbetas det aktivt med 
åtgärder som syftar till att hitta hållbara hemma-
planslösningar som kommer att vara mindre 
kostsamma än köpta platser.  

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Nämndens utfall för perioden uppgår till 0,4 mnkr. 

Intäkterna för perioden visar på ett överskott om 

0,7 mnkr. Övriga kostnader har ett negativt utfall 

för perioden om 0,3 tkr. För helåret prognostiseras 

ett överskott på 0,4 mnkr vilket är hänförligt till 

allmän fritidsverksamhet. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige redovisar ett underskott om 0,3 

mnkr för perioden. Det beror främst på kostnader i 

form av arvoden och ersättningar för genomförda 

utbildningar. För helåret förväntas samma 

underskott. 

Valnämnd  

Valnämnden utser röstmottagare, upprättar 

vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. Under 

2019 har val till EU-parlamentet genomförts. 

Resultatet för perioden och även årsprognosen 

ligger på 0,0 mnkr. 

Överförmyndare 

Överförmyndare visar ett nollresultat på 0,0 mnkr, 

vilket också beräknas vara årsprognosen. 

Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med 

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, 

Färgelanda och Uddevalla.  

Revision 

Revisionen redovisar ett positivt utfall om 0,2 mnkr 

under perioden. Överskottet beror på att kostnader 

för fördjupande granskningar sker under sista 

tertialet och har därför ännu ej påverkat resultatet. 

Årsprognos ligger på 0,0 mnkr. 

Kommunala företagen 

Munkedals Bostäder (Munkbo) 

 

Munkbo visar ett resultat på -0,1 mnkr. Omsätt-

ningen har ökat med 1,9 mnkr vilket motsvarar 8,0 

procent jämfört med samma period föregående år. 

Munkbo har 290 mnkr i lån, varav 140 mnkr i 

ränteswapar. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. 

Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll till och 

med augusti månad för 2,3 mnkr. Munkbo ägs av 

Munkedals kommun till 100 procent. Munkbo har 

547 lägenheter och har till främsta uppgift att 

främja bostadsförsörjningen i kommunen.  

Dingle Industrilokaler (Dilab) 

 

Dingle industrilokaler AB visar ett resultat på 0,0 

mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. Dingle 

industrilokaler AB ägs av Munkedals kommun till 

51,0 procent och av New Wave Group till 49,0 

procent. Bolaget har som syfte att äga, förvalta och 

bygga industrilokaler. 

 Munkedal Vatten 

 

Munkedal Vatten AB visar ett driftöverskott på 0,8 
mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,9 mnkr. Eventuellt 
överskott hanteras som ett överuttag av avgifter 
och skuldförs i bolagets redovisning. Årets resultat 
enligt resultaträkningen blir därför ett nollresultat. 
Munkedal Vatten AB ägs av Munkedals kommun till 
100 procent. Bolaget ansvarar för drift, underhåll 

och utveckling av kommunens vatten- och 
avloppsverksamheter. 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 18 

Bokslut 

aug 19 

Prognos 

2019 

Intäkter 2,3 1,4  

Kostnader -10,9 -11,3  

Nettokostnad -8,6 -9,9 -15,0 

Kommunbidrag 6,8 10,3 15,4 

Periodens resultat -1,8 0,4 0,4 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 18 

Bokslut 

aug 19 

Prognos 

2019 

Intäkter 23,9 25,7  

Kostnader -20,9 -22,6  

Rörelseresultat 3,0 3,1 4,8 

Finansnetto -2,6 -3,2 -4,8 

Periodens resultat 0,4 -0,1 0,0 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 18 

Bokslut 

aug 19 

Prognos 

2019 

Intäkter 1,9 3,0 4,5 

Kostnader -1,2 -2,2 -3,3 

Rörelseresultat 0,7 0,8 1,2 

Finansnetto -0,7 -0,8 -1,2 

Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 18 

Bokslut 

aug 19 

Prognos 

2019 

Intäkter 16,1 15,7 23,9 

Kostnader -14,0 -13,7 -21,2 

Rörelseresultat 2,1 2,0 2,7 

Finansnetto -1,3 -1,2 -1,8 

Periodens resultat 0,8 0,8 0,9 
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Rambo AB 

 

Rambo AB visar ett resultat på 4,1 mnkr vilket är 

3,9 mnkr bättre än budgeterat. Resultatet påverkas 

positivt av bland annat säsongsvariationer, översyn 

av prislista för verksamhetsavfall och lägre admi-

nistrativa kostnader. Prognosen för helåret bedöms 

till 0,9 mnkr att jämföras med budget på 1,3 mnkr. 

Rambo AB ägs av Munkedals kommun till 25 

procent och är samägt med Lysekils kommun, 

Tanums kommun och Sotenäs kommun. Det är ett 

regionalt avfallsbolag vars verksamhet omfattar 

omhändertagande, transport och/eller behandling 

av avfall. Under 2018 tog ägarkommunerna 

Sotenäs, Tanum och Munkedal beslut om nya 

insamlingssystem. Munkedals kommun är den 

kommun som är först ut att få det nya insamlings-

systemet. Abonnemangsvalprocessen i kommunen 

blev klar i maj och från och med oktober kommer 

hushållsavfallet tömmas i Rambos regi. Det nya 

insamlingssystemet kommer att införas under 

perioden oktober-december.   

Vadholmen Foss 2:81 m fl AB 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB visar ett resultat på 

0,1 mnkr för perioden och prognosen för helår 
uppgår till 0,1 mnkr. Detaljplanearbete för 
”Sohlbergs-området” pågår. Avsikten är att 
möjliggöra uppförandet av bostäder och lokaler för 
verksamheter. Under året har en rad utredningar 
om buller, vibrationer, geoteknik mm genomförts. 
Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun 
sedan december 2015. 

KHRF Dingle- Sörbygården 

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Dingle- 
och Sörbygården (Grönskan) visar ett resultat på 
0,2 mnkr. Hyresrättsföreningen ägs av Munkedals 
kommun till 20,0 procent och omfattar två 
verksamhetsfastigheter som ligger i Dingle och 
Hedekas.

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 18 

Bokslut 

aug 19 

Prognos 

2019 

Intäkter 112,3 113,2  

Kostnader -110,7 -109,1  

Rörelseresultat 1,6 4,1 0,9 

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat 1,6 4,1 0,9 
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Nyckeltal 

Resultat 2017 2018 
Prognos 

2019 

Årets resultat (mnkr) 50,8 12,5 17,9 

Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag (%) 8,0 1,9 2,6 

Balanskravsresultat (mnkr) 13,3 12,1 12,3 

Skatteintäkter och nettokostnader 2017 2018 
Prognos 

2019 

Skatte- och bidragsutveckling (%) 4,7 2,0 5,3 

Nettokostnadsutveckling (exkl. jämförelsestörande poster) (%) 3,2 9,0 4,5 

Nettokostnader i relation till skatter och bidrag (%) 92,0 98,1 97,3 

Investeringar 2017 2018 
Prognos 

2019 

Nettoinvesteringsvolym (mnkr) 51,3 28,3 64,5 

Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%) 142,5 123,2 64,2 

Skattefinansieringsgrad av reinvesteringar (%) 349,1 140,5 115,3 

Soliditet/likviditet 2017 2018 
Prognos 

2019 

Soliditet (%) 42,9 43,9 44,5 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%) 9,5 12,5 14,8 

Kassalikviditet (%) 104,4 104,6 102,6 

Åtagande utanför balansräkningen (mnkr) 2017 2018 
Prognos 

2019 

Borgensåtagande (mnkr) 316,9 335,5 334,1 

Pensionsförpliktelser före 1998 (mnkr) 218,4 209,5 207,6 
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Risk-och sårbarhetsanalys 2019-2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad risk-och sårbarhetsanalys (RSA) för 

perioden 2019–2022.      

Sammanfattning 

Munkedals kommun är skyldig enligt lag (2006:544) kap 2 § 1, att upprätta en RSA 

för varje ny mandatperiod, vilken ska ligga till grund för arbetet med krisberedskap 

och planering för kommunens hantering av extraordinära händelser. Kommunen 

har därav i enlighet med gällande lag och anslutande förordningar, upprättat en 

RSA för kommunen avseende perioden 2019–2022.Kommunen har därav i enlighet 

med gällande lag och anslutande förordningar, upprättat en RSA för kommunen 

avseende perioden 2019–2022.  

 

En fullständig RSA rapport ska avlämnas till länsstyrelsen senast 31 oktober 2019. 

Denna nya RSA, ersätter således tidigare upprättad och antagen RSA.      

       

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

RSA medför inga direkta ekonomiska konsekvenser. Behovsförslagen som redovisas 

i RSA rapporten, inryms inom ramen för det dagliga arbetet. Behovet av 

inventering av reservkraft, kan dock för heltäckande kartläggning erfordra stöd av 

extern part, men detta ska självfallet utredas och beslutas om i särskild ordning 

först, innan något påbörjas.     

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samtliga förvaltningar  

Säkerhetsstrateg 
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Inledning 
Detta dokument utgör Munkedal kommuns Risk-och Sårbarhetsanalys, hädanefter förkortad 

(RSA). Denna RSA och eventuella tillhörande bilagor, ersätter från och med antagande av 

kommunen, samtliga gamla RSA dokument.  

Formalia 
Dokumentet Ska uppfylla gällande Lag och förordning, vilket medför att designen av dokumentet 

är utformat med stark hänsyn till detta. Dokumentet är även primärt avsett för att avlämnas till 

länsstyrelsen.     

Sekretess 
Huvudregeln enligt offentlighetsprincipen är att offentliga aktörers risk- och sårbarhetsanalyser i 

så stor utsträckning som möjligt ska vara offentliga1. För att informationen i risk- och 

sårbarhetsanalysen inte ska innebära skada för aktören, den enskilda eller samhället i stort kan den 

ibland behöva begränsas. 

För att genomföra en begränsning av informationen i analysen behöver aktören identifiera 

uppgifter som skulle kunna medföra att aktörens, den enskildas eller samhällets säkerhet skulle 

kunna äventyras. Det kan exempelvis vara: 

 information om stabers uthållighet  

 information om gränssättande tekniska faktorer (såsom brist på kapacitet och redundans i 

kritiska system) 

 detaljerade beskrivningar av beroendeförhållanden, exempelvis till specifika leverantörer 

 detaljerade beskrivningar av hur myndigheten och dess personal ska agera i en situation av 

kris eller svår påfrestning 

 specifik information om olika slags kritiska anläggningar, exempelvis geografisk 

placering av beredskapsanläggningar. 

Information som innehåller något av exemplen och som bedöms generera skada, utelämnas därav 

ur risk- och sårbarhetsanalysen.  

Begrepp och termer 

 Civilt försvar – den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata 

företag och frivilligorganisationer genomför inför och vid höjd beredskap i syfte att 

säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att 

möta ett väpnat angrepp Det civila försvaret är därmed inte en organisation.2 

 Förmåga – här avses krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att 

motstå allvarliga störningar. 

 Geografiskt områdesansvar – att det inom ett geografiskt område finns ett organ som 

ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder före, under 

och efter en kris. Detta ansvar finns på tre nivåer: lokal nivå (kommun), regional nivå 

(länsstyrelse) och nationell nivå (regeringen). 

                                                   
1
 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 18 kap. 13§. 

2
 https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Totalforsvar/ 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt-forsvar/ 
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 Hot – omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot 

kan även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot något eller 

någon utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet och avsikt att 

orsaka skada. 3 

 Höjd beredskap – är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Regeringen får 

besluta om höjd beredskap om Sverige är i krig, krigsfara eller har varit i krig. Beslutet 

kan avgränsas till ett specifikt område eller verksamhet.  

 Klimatanpassning - Klimatanpassning definieras enligt Smit m.fl. (2001, s. 881) som 

förändringar i ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd av verkliga eller 

förväntade klimatförändringar (egen översättning). Klimatanpassning är till exempel 

förändringar i processer, metoder och strukturer, antingen i syfte att mildra negativa 

förväntade effekter eller i syfte att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av 

klimatförändringarna.4 

 Klimatförändring - Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper 

mätt med statistiska mått. Klimatet kan därför bara "observeras" indirekt, genom 

insamling och analys av väderobservationer under en längre tid.5 Med klimatförändring 

menas den snabba förändring som nu sker på grund av människans påverkan.6 

 Kris – en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar 

grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med 

normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga. 

Att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.  

 Krisberedskap – förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom 

den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, 

motstå och hantera krissituationer. 

 Krishantering – med krishantering avses den mer omedelbara och operativa hanteringen 

av en händelse eller störning som inträffat i samhället.  

 Kritiska beroenden – beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter 

ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i 

levererande verksamheter relativt omgående leder till nedsättningar i funktioner, som kan 

få till följd att en extraordinär händelse inträffar. 

 Risk – en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de 

konsekvenser händelsen kan leda till. 

 Risk- och sårbarhetsanalys – en samlad analys av ett systems risker och sårbarheter. 

 Samhällsviktig verksamhet – en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:  

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 

motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris 

inträffar i samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras, så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

 Styrel – identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 

 Sårbarhet – de egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller 

egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse. 

 Utformning av livsmedelsberedskap i ett vidare perspektiv än tre dygn  

 Totalförsvar – Den militära verksamhet (militärt försvar) och civila verksamhet 

(civilt försvar) som behövs för att förbereda Sverige för krig.   
                                                   
3
 Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

4
 Vredin Johansson, M. och Forslund, J., 2009, Klimatanpassning i Sverige, Samhällsekonomiska värderingar av 

hälsoeffekter, Specialstudier nr 20, Konjunkturinstitutet s 16 
5
 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat 

6
 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/ 
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1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område 

1.1 Kommunens ansvarsområde och uppgifter  
Munkedals kommun är en av landets 290 kommuner med ansvar för viktiga funktioner i samhället 

som exempelvis:  

 Socialtjänst  

 Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och 

familjeomsorg  

 För-, grund- och gymnasieskola 

  Plan- och byggfrågor  

 Miljö- och hälsoskydd 

 Renhållning och avfallshantering 

 Vatten och avlopp  

 Räddningstjänst 

  Civilt försvar 

  Biblioteksverksamhet och bostäder. 

Kommunens uppgifter i krisberedskapsarbetet 

§.1 Varje mandatperiod ska Munkedals kommun analysera vilka extraordinära händelser i 

fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och ställas samman i en risk- och 

sårbarhetsanalys. 

§.2 Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysens resultat ska kommunen fastställa en plan 

för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i 

kommunens styrdokument för krisberedskapsarbetet. Styrdokumentet benämns ”Plan för 

Munkedals kommuns arbete med krisberedskap”. 

§.3 Munkedals kommun har ett lokalt geografiskt områdesansvar. Ansvaret innebär att verka 

för att olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår 

samordning i planeringsarbetet så väl vid de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika 

aktörer under sådana händelser. I uppgiften ligger också att samordna information till 

allmänheten samt att ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med 

extraordinära händelser. 

§.4 Munkedals kommun ansvarar för att förtroendevalda och anställda får den utbildning och 

övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser. 

§.5 I det löpande krisberedskapsarbetet så väl som vid samhällsstörningar ska kommunen 

hålla Länsstyrelsen informerad om sina åtgärder och om läget. 

§.6 Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 

beredskap. Utvecklingsarbetet inom området pågår inom länet och nationellt.  

1.1.1 Krisledningsnämnd 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag och förtydligas i nämndens vid var tid gällande 

reglemente. Nämnden har fem (5) ordinarie ledamöter och fem (5) ersättare. De utses av 

valberedningen inför varje ny mandatperiod.  

Nämndens ordförande, eller i dennes frånvaro vice ordförande, bedömer tillsammans med 

kommunchefen om en viss händelse ska betraktas som extraordinär. En extraordinär händelse 

innebär inte per automatik att Krisledningsnämnden ska aktiveras. Omständigheterna i det 

särskilda fallet avgör. Nämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är vid handen.  
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Uppgifterna för krisledningsnämnden är i stort att: 

 Besluta om inriktning för kommunens krishantering.  

 Ta beslut i frågor där åtgärderna kan få betydande ekonomiska konsekvenser, 

väsentliga miljövärden förstörs eller betydande enskilda intressen skadas.  

 Beslut i principiella frågor.  

 Ta beslut om förändrade servicenivåer och omfördelning av kommunens resurser.  

 Vid behov begära externt stöd.  

 Besluta om stöd till enskilda. 

1.2 Kommunens organisation inklusive hel- och delägda bolag och 
förbundssamarbeten  

Figur 1 

 

Figur 1 illustrerar en grafisk bild över kommunens organisation och ytterligare detaljer finns att 

läsa på kommunens hemsida7.  

1.2 Vilka författningar som beaktats i redovisningen av risk- och 
sårbarhetsanalysen 

Kommunen har beaktat nedanstående lagar och förordningar vid redovisningen av RSA:                     

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015:5) om 

kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser;  

 Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare 

 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 

                                                   
7
 https://munkedal.se/ 
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 Säkerhetsskyddslagen 2018:585 

1.4 Övergripande beskrivning av kommunens geografiska område 
såsom geografi, demografi, infrastruktur och näringsliv 
 

§.1 Munkedals kommun är belägen i de mellersta delarna av Bohuslän och angränsar till 

kommunerna Sotenäs, Lysekil, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda och Uddevalla.  

§.2 Munkedals kommun har ca 10 503 invånare (Enligt SCB och kolada den 31 december). 

Befolkningen i Munkedal blir enligt demografiska data allt äldre (Enligt SCB och kolada).  

§.3 Västra Götalandsregionen driver hälso- och sjukvård i länet. I Munkedal finns en 

vårdcentral med filialer i Dingle och Hedekas. Kvällar och nätter finns ingen jourcentral 

tillgänglig. Då är kommuninvånarna hänvisade till närmsta akutsjukhus som är Norra 

Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan.  

§.4 Genom ”Samverkande Sjukvård” finns möjligheter för kommuninvånare, som inte redan 

är patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården, att efter samtal med 1177 få 

hembesök av kommunens hemsjukvård när som helst på dygnet för en första 

sjukvårdsbedömning.  

§.5 I Munkedal tätort har regionen en ambulansstation. Sedan en tid utgår även en så kallad 

”Single Responder” från denna ambulansstationen. Det är en specialutrustad akutbil som 

bemannas av en ambulanssjukvårdare. Det främsta uppdraget är att inleda undersökning 

och behandling och att sedan överlämna patienten till anslutande ambulans, om patienten 

behöver föras till sjukhus.  

§.6 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän åker, förutom på vanliga larm som bränder och 

trafikolyckor, även på IVPA-larm och utgör ytterligare en livräddande resurs. 

Räddningstjänstförbundet har två brandstationer i Munkedals kommun som är placerade i 

Munkedal och Hedekas. 

§.7 Inom Munkedals kommun finns samhällsviktig verksamhet inom både den privata och 

offentliga sektorn.  

§.8 Munkedals kommun är starkt beroende av motorvägen E6:an, som är en viktig 

transportlänk mellan Oslo – Göteborg – Malmö – Köpenhamn. E6:an går igenom 

kommunen i nord-sydlig riktning och möjliggör snabbare pendling till Uddevalla och 

Göteborgsområdet. Även länsvägarna 165, 174, 832 och 928 är väl trafikerade och viktiga 

delar i kommunens infrastruktur. 

§.9 I kommunen finns många olika landskapstyper representerade. Allt ifrån det typiskt 

Bohuslänska med dramatiskt uppskjutande berg ur bördiga slätter, som vid Bärfendal, till 

"fjällnatur" och hedlandskap på Kynnefjäll i de nordligaste delarna. Längst i söder når 

kommunen havet och de inre delarna av Gullmarsfjorden. Till största del är kommunen en 

skogsbygd med ett antal större och mindre sjöar. Största sjö är Kärnsjön som ligger 

ungefär mitt i kommunen. Den sydvästra delen utgörs av jordbruksbygd. Genom 

Munkedal tätort rinner Örekilsälven som är känt för sitt laxfiske. Den mynnar ut i 

Saltkällefjorden som är en del av Gullmarsfjorden. 
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Järnvägen, Bohusbanan, löper genom Munkedals kommun i nord-sydlig riktning och 

trafikeras till största delen av persontrafik som utförs av Västtrafik. Munkedals kommun 

ligger inom Polismyndighetens region Väst, polisområde Västra Fyrbodal. En dag i 

veckan upprättar Polismyndigheten ett mobilt poliskontor på torget i Munkedal. Utifrån 

gällande åtgärdsplan upprättas detta mobila poliskontor även i Hedekas och 

Hällevadsholm. Dessa besök varierar dock i frekvens och beslutas cirka en vecka i förväg.  

Munkedals kommun har fyra tätorter:  

 Munkedal (centralort) 

 Dingle 

 Hällevadsholm 

 Hedekas 
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2. Beskrivning av arbetsprocess och metod 

2.1 Uppdrag 
Varje mandatperiod ska Munkedals kommun analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 

som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 

Resultatet av arbetet ska värderas och ställas samman i en RSA. 

Med beaktande av RSA resultat ska kommunen fastställa en plan för hur kommunen ska hantera 

extraordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i kommunens styrdokument för 

krisberedskapsarbetet. Styrdokumentet benämns ”Plan för Munkedals kommuns arbete med 

krisberedskap”. Styrdokumenten likt anslutande dokument, ska revideras efter utförd RSA.  

2.2 Syfte och mål 
Syftet och målet med Munkedals kommuns RSA är att; 

 Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka 

krisberedskapsförmågan  

 Vara ett beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga 

 Utgöra underlag för information till allmänheten 

 Ge en lägesbild över risker och sårbarheter 

 Att kommunen ska kunna vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 

beredskap kopplat mot Civil försvarsplaneringen.  

2.3 Arbetsprocess för risk- och sårbarhetsarbetet 
Kommunen har med utgångspunkt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 

och vägledning, framställt denna RSA som bygger på en framtagen mall. Övergripande har 

arbetsprocessen gått till på följande sätt: 

§.1 Det har utförts workshops för förvaltningarna Välfärd, Samhällsbyggnad, Barn & 

utbildning inräknat Kultur och fritid. För dessa nämnda förvaltningar har dessa 

workshops resulterat i en RSA per förvaltning.  

§.2 Kommunala bolagen Munkbo och Västvatten har också utfört workshops och det finns 

RSA.er även för dessa bolag samt även för kommunalförbundet Räddningstjänst Mitt 

Bohuslän.  

§.3  Kommunstyrelsens förvaltning har ingen egen RSA, utan istället har intervjuer utförts 

med Kommunchef och säkerhetsskyddschef, vilka finns representerade på förvaltningen. 

Intervjuer med dessa representanter bedömdes avlämna tillräcklig information.  

§.4 Samtidigt som intervjuer utfördes enligt §3, har kommunens samtliga förvaltningschefer 

besvarat en enkät.  

§.5 När all data var färdigställd sammanställdes kommunens gemensamma RSA 

§.6 Efter §5 har RSA-rapporten granskats av Administrativ chef och därefter skickats till 

beslut i kommunfullmäktige.  

Kommunen har i workshoparna använt nedanstående publikationer som främst har tjänat som 

uppslagsverk, där enstaka stycken eller sidor använts som inspiration eller rättesnöre: 

 MSBFS 2015:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna 

råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 
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 Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, MSB245 – april 2011 

 Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och 

kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid, MSB620 – januari 2014       

2.3.1 De interna, externa och privata aktörer som deltagit i arbetet 
1. Kommunchef och Administrativ chef (säkerhetsskyddschef)   

2. Förvaltningschef välfärd med tillhörande ledningsgrupp 

3. Förvaltningschef barn och utbildning med tillhörande ledningsgrupp 

4. Förvaltningschef samhällsbyggnad med tillhörande ledningsgrupp 

5. Driftchef dricksvatten samt två medarbetare, Västvatten AB 

6. Säkerhetsstrateg 

7. Privata aktörer har inte deltagit i analysen 

2.3.2 Vilket material och underlag som använts för arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen 
Kommunen har använt följande material:  

1. Publikationerna som redovisas under beskrivningen för arbetsprocessen  

2. Material från öppna källor som exempelvis SCB 

3. Interna data, inräknat enkäter och intervjuer  

4. Gamla RSA-rapporter från kommunen  

2.3.3 Gjorda avgränsningar med motiv 
Detta är resultatet av Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys enligt 2 kap. 1 § LEH och 

omfattar extraordinära händelser och gällande förordning.    

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har inte beaktats i denna risk- och sårbarhetsanalys. Den 

har hanterats i särskild ordning av Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän som upprättat ett 

handlingsprogram utifrån de fastställda kraven.  
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3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område 
Nedan redovisas en bild av identifierad samhällsviktig verksamhet som finns inom kommunens 

geografiska område. Sådan verksamhet ägs och bedrivs inte enbart av det offentliga, utan även 

privata aktörer har ett ansvar.  

Med samhällsviktig avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor; 

1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 

motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris 

inträffar i samhället. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Här nedan redovisar den identifierade samhällsviktiga verksamheten inom kommunens 

verksamhet och inom kommunens geografiska område.  

Samhällssektor Viktig samhällsfunktion inom kommunens verksamhet 

Finansiella tjänster Betalningar 

Hälso- och sjukvård samt 

omsorg 

Äldreomsorg, omsorg funktionshindrade/ socialpsykiatri, 

kommunal hälso- och sjukvård, individ och familjeomsorg, omsorg 

om barn – förskolor, omsorg om barn – grundskolor med fritidshem 

Information och 

kommunikation 

IT-infrastruktur, webbaserad information, sociala medier 

Kommunalteknisk försörjning Dricksvattenförsörjning, råvattendistribution, avloppsrening, 

väghållning, renhållning, lokalvård. 

Livsmedel Måltidsproduktion och annan kostförsörjning. 

Offentlig förvaltning Lokal ledning 

 

Samhällssektor Viktig samhällsfunktion inom kommunens Geografiska område 

Energiförsörjning Drivmedelsförsörjning, elförsörjning 

Finansiella tjänster Betalningar, tillgång till kontanter 

Handel och industri Bygg- och entreprenadverksamhet 

Hälso- och sjukvård samt 

omsorg 

Akutsjukvård, läkemedelsförsörjning och primärvård 

Information och 

kommunikation 

Telefoni, radiokommunikation, distribution av post och sociala 

media 

Livsmedel Distribution av livsmedel, primärproduktion och kontroll av 
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livsmedel och tillverkning av livsmedel 

Offentlig förvaltning Begravningsverksamhet 

Skydd och säkerhet Räddningstjänst, polis, vaktbolag 

Transporter Transporter 

     

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens 
samhällsviktiga verksamhet  
Med utgångspunkt i den samhällsviktiga verksamhet som kommunen själv förvaltar, bedriver eller 

äger har kritiska beroenden identifierats. Med kritiska beroenden menas sådant som är avgörande 

för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. Vid ett bortfall av eller en störning i 

leveransen av sådana beroenden kan följden bli att en extraordinär händelse inträffar. 

Att identifiera kritiska beroenden är ett ytterst komplext arbete eftersom att det exempelvis kräver 

processkartläggningar och nyttjande av visualiseringsmetodik av flöden för att inte missa 

beroenden. Härutöver kräver ibland arbetet ofta mer kunskaper än vad som finns inom respektive 

förvaltning. Under arbetet med att ta fram RSA ute i verksamheterna gjordes en mer detaljerad 

bedömning av verksamheternas kritiska beroenden. Dessa bedömningar låg till grund för 

sårbarhetsbedömningen. För att göra redovisningen enklare och mer överskådlig 

presenteras/visualiseras Kommunens kritiska beroenden dock i följande diagram/tabeller: 

Tabell 1  

 

I tabellen så syns en procentuell fördelning av de beroende kategorier som identifierats och 

analysen ger vid handen att fler beroenden är externa än interna. Infrastruktur samt varor och 

tjänster utgör de största kritiska beroendena. Härefter följd av verksamhetsnära system och 

personal.  

1. Inom kategorin infrastruktur har exempelvis el, elektroniska kommunikationer, farbara 

vägar och huvuddelen av den kommunaltekniska försörjningen inräknats. kategorin 

innefattar även beroendet att dela lägesbilder och sprida eller motta information för att 

kunna bedriva verksamhet och har främst identifierats inom lokal ledning. 

2. I kategorin varor och tjänster har bland annat läkemedel och livsmedel inräknats. Tjänster 

kan omfatta samarbeten med grannkommuner, upphandlade leverantörer och 

samhällstjänster.  

3. Personal handlar inte bara om en numerär utan att ha rätt personal, mandat och 

kompetens. De viktigaste beroendena är dem som medräknats.   
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4. Verksamhetsnära system handlar bland annat om tillgången till vissa datasystem, vars 

tillgång är mycket viktigt för många av kommunens verksamheter, men främst inom 

Förvaltningen Välfärd.  

5. Kommunens acceptabla avbrottstider inom kritiska sektorer ligger till 66% inom 

mätenheten timmar och till 33% inom mätenheten dagar.  

5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och 
kommunens geografiska område 

5.1 Riskidentifiering och riskanalys  
Riskidentifiering 

Riskidentifiering syftar till att identifiera extraordinära händelser och förhållanden inom 

kommunens egen verksamhet och det geografiska området som innebär ett hot eller en risk. 

Resultatet av riskidentifieringen bör vara riskkällor eller grovt beskrivna riskscenarier 

(typhändelser) och omfattar risker och hot inom följande huvudområden:  

 Naturolyckor 

 Andra olyckor 

 Teknisk infrastruktur och försörjningssystem 

 Antagonistiska hot och social oro 

 sjukdomar 

Riskanalys 

Riskanalysen utgår från ett urval av de identifierade riskerna.  Riskanalysen innehåller även en 

värdering av hur sannolikt det är att scenariot ska inträffa och vilka direkta konsekvenser som det 

medför. I de fall då sannolikhetsbedömningen är förenad med allt för stor osäkerhet kan 

bedömningen ha utelämnats.   

5.2 Typhändelser  
En Typhändelse är händelser som har en sannolikhet att inträffa och som eventuellt andra aktörer 

tagit upp i gamla RSA-analyser. Typhändelser som kommunen haft att välja mellan:   

Naturolyckor och extrema väderhändelser 

Värmebölja 

Torka och vattenbrist  

Storm 

Snöoväder 

Översvämning  

Skyfall 

Ras och skred 

Skogsbrand 

Åska 

Solstorm 

 

Andra olyckor 

Risker i Göta Älv/andra vattendrag  

Anläggningar med hantering av farliga ämnen 

Farligt gods 

Allvarlig händelse i publikt område 
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Stor trafikolycka (tåg/väg/flyg/båt) 

Oljeutsläpp 

Brand i särskilda objekt 

Händelse på annan plats med stora konsekvenser för kommunen 

Dammbrott 

Kärnteknisk olycka 

 

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem 

Störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppssystem 

Störningar i livsmedelsförsörjningen 

Störningar i finansiella system 

Störningar i elförsörjningen 

Störningar i elektroniska kommunikationer 

Störningar i värmeförsörjningen 

Störningar i drivmedelsförsörjningen 

Störningar i transporter 

 

Antagonistiska hot och social oro 

Hot och pågående dödligt våld 

Terror/våldsbejakande extremism 

Social oro 

Subversiv verksamhet (omstörtande verksamhet) 

 

Sjukdomar 

Epidemi/pandemi 

Epizooti och zoonos  

 

Annat (slaskkategori) 

Annat; det som är svårt att placera in under typhändelser som är fördefinierade  

5.3 Identifierade typhändelser med definitioner 
Under utförandet av kommunens RSA identifierades en rad olika typhändelser, vilka definieras 

och redovisas här nedan:  

Typhändelser (underkategorier) Beskrivning 

Allvarlig händelse i publikt område Är en händelse/olyckor som inträffar 
i ett offentligt område och/eller 
publik yta 

Annat Är sådant som var svårplacerat 

Brand i särskilda objekt Avser brand i offentliga byggnader 

Epidemi/pandemi Sjukdomar som riskerar medföra en 
pandemi eller epidemi  

Farligt gods Transport av farliga ämnen 

Hot och pågående dödligt våld Hot eller risk för dödligt våld mot 
anställda eller politiker 

Ras och skred Ras av stenar eller jordmassor på 
vägar  

Skogsbrand En brand i ett stort skogsområde (ej 
bland tätort) 

Snöoväder Diverse snöoväder 
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Störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppssystem Diverse effekter som påverkar 
möjlighet till dricksvatten 

Störningar i elförsörjningen Elavbrott 

Terror/våldsbejakande extremism Attentat mot det offentliga i syfte 
att skada enskild aktör eller 
demokrati  

Torka och vattenbrist Effekt av väder som leder till 
vattenbrist  

Översvämning  Avser översvämning av vägar  

 

 

 

Tabell 2 visar fördelningen avseende respektive typhändelse både i antal och procent.   

5.3.1 Naturolyckor och extrema väderhändelser   
Det finns olika sorters extrema väderhändelser och en del är våldsamma, till exempel ett häftigt 

ösregn eller en storm. Andra byggs upp genom att någon viss väderlek dominerar under en längre 

tid, till exempel en värmebölja eller osedvanligt kallt väder. En längre period med torka eller 

ihållande regn kan också leda till extrema förhållanden8. En av klimatförändringarnas effekter är 

att det kommer bli allt vanligare med extrema väderhändelser som i sin tur kan ge ökade problem 

för olika samhällsviktiga verksamheter9.   

5.3.1.1 Torka och vattenbrist 
Det finns en risk att klimatförändringarna medför effekter som renderar en brist på dricksvatten, 

till följd av den skattade medeltemperaturökningen10. Torka och vattenbrist påverkar samtliga 

aktörer i Kommunen.    

                                                   
8
 (SMHI, u.d.) 

9
 (FOI, 2008) 

10
 SMHI 
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5.3.1.2 Snöoväder och storm  

Snöoväder och stormar förekommer, vilket skapar svårigheter att få personal på plats samt att det 

innebär konsekvenser för utbud och distribution av Livsmedel.   

5.3.1.3 Översvämning. 

Översvämningar kan förekomma till följd av kraftiga skyfall, vilket har inträffat runt om i 

regionen. Konsekvenserna av översvämningar renderar oftast i längre körsträckor för trafikanter 

och kostnader för återställning av vägar och lokalförsörjning.   

5.3.1.4 Ras och skred  
Ras och skred förekommer, vilket får konsekvenser för väghållningen och lokalförsörjningen till 

följd av att vägtrafikanter nödgas att köra längre sträckor.     

5.3.1.5 Skogsbrand 
Skogsbränder av sådan storlek att stora samverkansåtgärder erfordras, förekommer sällan. En stor 

skogsbrand i kommunen skulle dock medföra ett ökande behov av lokaler samt en stark 

samverkan med räddningstjänst.    

5.3.1.6 Annat 
Naturolyckor generellt medför svårigheter med livsmedelstransporter ut till brukare och kan 

generera svårighet med att komma ut till brukare. Exempelvis till följd av nedfallna träd eller 

dylikt. Även vårdnadshavare till skolbarn och lokaltrafik riskerar att drabbas i diversifierad grad 

beroende på vart i kommunen en extrem väderhändelse sker.    

5.3.2 Andra olyckor  
I vårt samhälle inträffar ständigt små och stora olyckshändelser som drabbar vårt land, våra 

kommuner och våra medborgare. Svåra och större olyckor är sådana olyckor som drabbar flera 

individer. Beroende på vilka typer av olyckor och var dessa sker i samhället kan verksamheter 

som är samhällsviktiga påverkas i större eller mindre omfattning. En del händelser går att förutse 

och till viss del förebygga och samtidigt ha en beredskap för att begränsa konsekvenserna vid en 

eventuell olycka. Olyckshändelser av större karaktär där exempelvis farligt gods och många 

människor är inblandade kan innebära stora utmaningar för samhället att hantera.  

5.3.2.1 Allvarlig händelse i publikt område 
Kommunen ser risker för trafikolyckor som skulle kunna ske i publikt område, exempelvis 

skolbussolyckor med vältande buss eller kollektivtrafikfordon som kolliderar med kommunal 

fastighet. Ett exempel på detta skulle kunna vara tågolyckor.     

5.3.2.2 Brand i särskilda objekt.  

Bränder i offentliga byggnader har utifrån nationell statisk avseende bränder, en mycket hög 

sannolikhet att inträffa. Bränder i offentliga byggnader som är anlagda eller som beror på 

naturfenomen, riskerar att påverka livsmedelsförsörjning och lokalförsörjning.   

5.3.3 Teknisk infrastruktur och försörjningssystem  
Fungerande teknisk infrastruktur och försörjningssystem är viktiga inte bara för samhällsviktig 

verksamhet och samhällets krisberedskap, utan också för den enskilde individen. För att samhället 

ska kunna fungera behövs tillgång till el, vatten, värme och telekommunikationer.  
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MSB har tagit fram förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av 

dricksvatten, livsmedel och värme11. Att just dricksvatten, livsmedel och värme är grundläggande 

vid en kris i det moderna samhället blev skrämmande tydligt då Japan drabbades både av en 

tsunami och en kärnkraftsolycka våren 201112. Resultatmålen handlar bland annat om 

miniminivåer för tillgång till dricksvatten, planering för att upprätthålla livsmedelsförsörjningen 

och tillgång till uppvärmda utrymmen vid störningar i värmeförsörjningen13.  

5.3.3.1 Störningar i dricksvattenförsörjningen  
Det finns risker för kemiska utsläpp vilket kan innebära att vattentäkt blir otjänligt. Effekterna av 

otjänligt vatten slår mot såväl invånare i kommunen samt direkt mot livsmedelsförsörjningen.    

5.3.3.2 Störningar i elförsörjningen  

Strömavbrott utför en risk för kommunen till följd av att verksamhetsnära system upphör att 

fungera samtidigt som det finns brister avseende reservkraft.  

5.3.4 Antagonistiska hot och social oro 
Ett av de skyddsvärden som regeringen har pekat ut är demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- 

och rättigheter. Risker som misstro mot politiska institutioner, sociala risker, 

informationspåverkan, propaganda och antagonistiska hot kan få effekt på det skyddsvärda. 

5.3.4.1 Hot och pågående dödligt våld 
Kommunen har identifierat flera risker avseende hot mot enskilda anställda och/eller 

förtroendevalda. Hot om dödligt våld och faktiskt utövande av våld mot enskild, utgör ett 

samhällsproblem som hotar demokratin.      

5.3.4.2 Terrorism och våldsbejakande extremism 
Det bedöms finnas en risk för attacker mot känslig verksamhet, särskilt inom skolområdet. 

Internationella händelser som inträffat under åren 2018 och 2019, medför att denna risk beaktas 

noga.     

5.3.5 Sjukdomar  
Ett framtida förändrat klimat kommer att ställa högre krav på samhällets samlade förmåga att 

förhindra och hantera störningar14. Infektionssjukdomar kan öka, då risken för ras och skred kan 

frilägga kemisk-toxiska deponier och sprida smittämnen som förorenar vattentäkter och 

badvatten15. Ett varmare klimat med ökad nederbörd kan resultera i fler utbrott av vattenrelaterade 

sjukdomar16. 

                                                   
11

 (MSB, 2011) Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjning av dricksvatten, livsmedel 

och värme 
12

 (MSB, 2011) Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjning av dricksvatten, livsmedel 

och värme 
13

 (MSB, 2011) Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjning av dricksvatten, livsmedel 

och värme 
14

 (Energimyndigheten, 2009), Energimyndighetens slutrapportering, Extrema väderhändelser och 

klimatförändringens effekter på energisystemet 
15

 (FOI, 2009) Att använda geografisk information vid väderkriser för att bistå sårbara grupper i ett förändrat 

klimat 
16

 (FOI, 2009) Att använda geografisk information vid väderkriser för att bistå sårbara grupper i ett förändrat 

klimat 
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5.3.5.1 Epidemi/pandemi 

Den långsiktiga medeltemperaturökningen och förändringen av klimatet i kombination med 

resistenta bakterier, medför en ökad risk för nya virus-och sjukdomar. Denna typ av sjukdomar 

riskerar främst att uppkomma och sprida sig inom vård-och omsorgsverksamheten i kommunen.      

5.5 Klimatförändringar  
Klimatförändringarna kan komma att förstärka de hot och risker som vi står inför idag då det 

medför ökad frekvens och risk för extrema väderhändelser och naturolyckor. Kopplat till detta ska 

följande noteras:  

 

 SMHI benämner minst 50 mm regn på en timme eller minst 1 mm på en minut för skyfall. 

Konsekvenserna kan bli att fastigheter översvämmas, inträngning av dagvatten i 

avloppsverk, stort tryck på räddningstjänsten, avstängd eller bortspolad infrastruktur och 

påverkan på annan samhällsviktig verksamhet så som hemtjänst och hemsjukvård. 

 Åska uppträder ofta i kraftiga bymoln och kan vara inbakade i sammanhängande 

regnmoln. Under perioder av kraftig torka kan åska och blixtar slå ner, starta bränder och 

skada elektrisk utrustning som kan ta lång tid att återställa eller ersätta. 

 Vid översvämningar täcks områden av vatten utanför den normala gränsen för sjö och 

vattendrag. Kraftig eller längre tidsnederbörd kan vara orsaken och medföra 

framkomlighetsproblem, störningar i försörjningssystem och skador på egendom. 

 Vid ras och skred påverkas framkomligheten, infrastruktur kan slitas sönder och 

fastigheter kan behöva evakueras. Inom Munkedals kommun finns det risk för ras och 

skred. Ett ras som fick stor inverkan på infrastrukturen inträffade vid Småröd, i sydligaste 

delen av Munkedals kommun, på kvällen den 20 december 2006. Med anledning av 

motorvägsbygget hade stora schaktmassor lagrats på en och samma plats. Tyngden från 

schaktmassorna blev för stor och orsakade ett ras som drog med sig både E6:an och 

Bohusbanan. Under knappt två månader var all trafik tvungen att ta alternativa färdvägar 

som ledde till stor belastning på dessa sträckor, långsammare pendling och ekonomiska 

förluster för verksamheter som var beroende av den befintliga infrastrukturen. 

 Bedömning och utredning av ras- och skredrisk inom Munkedals kommun sker alltid i 

samband med framtagande av nya detaljplaner.   

 Genom bland annat stormarna Gudrun och Per har länet fått erfara vilka konsekvenser 

som kan uppstå; störningar i teknisk försörjning, transportsystem och 

framkomlighetsproblem. Skador på människor kan uppstå under stormen men uppkommer 

mer sannolikt i det många gånger så omfattande återställningsarbetet. 

 Sedan 2013 går SMHI ut med varningar för värmebölja, det vill säga när prognoserna 

visar på maximal dygnstemperatur på 30o C eller mer tre dagar i följd. Höga temperaturer 

kan medföra ökad påfrestning på kroppen hos känsliga grupper, personal och livsmedel 

samt riskerar att påverka samhällsviktiga verksamheter. 

  

5.6 Informationspåverkan 

 Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter genomförs i syfte att påverka 

målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. Påverkansoperationer sker ofta 

digitalt genom olika sociala medier genom exempelvis botar. 
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 Kommunen arbetar därför med vägledningen från MSB17 avseende informationspåverkan 

och kommer att arbeta med informationsåtgärder mot kommunens invånare avseende 

källkritik.   

5.7 Säkerhetspolitiska läget och Civilförsvar 
Säkerhetsläget i Sverige har förändrats under en längre tid och Sverige utsätts för en mycket 

bredare hotbild än vad som tidigare varit fallet (säkerhetspolisensårsbok, 2018). Säkerhetspolisen 

bedömer att det finns allvarliga och långsiktiga hot mot demokratin samt att det fortfarande finns 

brister i myndigheters säkerhetsskydd. Härutöver existerar på makronivå, en gråzonsproblematik 

från framförallt Ryssland, vilken innebär att Ryssland, men även andra stater, aktivt utvecklar en 

förmåga till påverkansoperationer mot andra stater. Dessa påverkansoperationer utförs i 

varierande sofistikerad form som exempelvis: 

 strategiska uppköp och spioneri vid upphandling  

 elektroniska angrepp 

 

Utifrån denna osäkra omvärld har den nationella försvarsplaneringen återupptagits och medfört att 

den nationella säkerhetsstrategin stipulerar, att samhällets säkerhet, totalförsvar och krisberedskap 

är allas angelägenhet. 

 

Munkedals kommun har påbörjat processen med att utveckla arbetet kring civilt försvar där 

målsättningen är att ständigt öka förmågan. Exempel på åtgärder som är planerade eller pågående 

är:   

 Krigsplacering av personal i samhällsviktig verksamhet och strategisk 

beredskapsplanering för en eventuell höjd beredskap  

 Utformning av livsmedelsberedskap i ett vidare perspektiv än tre dygn  

 Samverkan med Västvatten kring befintlig nödvattenplanering samt  

 Kunskapshöjande insatser kring tillämpningen av säkerhetsskyddslagstiftningen inom 

kommunens verksamheter samt utförande av analyserna.  

 Införande av en systematisk process för kontinuitetsplanering/hantering i det vardagliga 

kvalitetsarbetet.  

5.8 Inträffade händelser  
Kommunen har under mandatperioden varit förskonade från allvarliga händelser, men har gått 

upp i stab efter en händelse avseende våldtäkt på en skola i kommunen. Händelsen medförde olika 

lärdomar avseende kriskommunikation, vilka kommunen tagit med sig i utvecklingsarbetet med 

krisberedskap och krishantering.  

Även om aktuell händelse inte enlig lagens bemärkelse var extraordinär, erhölls viktiga lärdomar 

som kommunen nyttjar i det dagliga arbetet med krisberedskap.  

      

5.9 Riskvärdering 
Kommunen har använt följande skalor i riskvärderingen: 

Skala Sannolikhet 

                                                   
17

 MSB1260 ” Att möta informationspåverkan”: handbok för kommunikatörer 
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5. Mycket hög sannolikhet (1 gång per år) 

4. Hög sannolikhet (1 gång per 10 år) 

3. Medelhög sannolikhet (1 gång per 50 år) 

2. Låg sannolikhet (1 gång per 100 år) 

1. Mycket låg sannolikhet (1 gång per 1 000 år) 

 

Skala för konsekvens  

5.Katastrofala konsekvenser - Katastrofala störningar i samhällets funktionalitet, katastrofala 

effekter på människors liv och hälsa, katastrofala effekter på ekonomiska värden och miljö, 

katastrofala effekter på demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, katastrofala 

effekter för nationell suveränitet  

4.Mycket allvarliga konsekvenser - Mycket allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, 

mycket allvarliga effekter på människors liv och hälsa, mycket allvarliga effekter på ekonomiska 

värden och miljö, mycket allvarliga effekter på demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 

rättigheter, mycket allvarliga effekter för nationell suveränitet   

3. Allvarliga konsekvenser - Betydande störningar i samhällets funktionalitet, betydande effekter 

på människors liv och hälsa, betydande effekter på ekonomiska värden och miljö, betydande 

effekter på demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, betydande effekter för 

nationell suveränitet  

2.Begränsade konsekvenser - Begränsade störningar i samhällets funktionalitet, begränsade 

effekter på människors liv och hälsa, begränsade effekter på ekonomiska värden och miljö, 

begränsade effekter på demokrati, rättssäkerhet.  

1.Mycket begränsade konsekvenser - Mycket begränsade störningar i samhällets funktionalitet, 

mycket begränsade effekter på människors liv och hälsa, mycket begränsade effekter på 

ekonomiska värden och miljö, mycket begränsade effekter på demokrati, rättssäkerhet och 

mänskliga fri- och rättigheter, mycket begränsade effekter för nationell suveränitet   

 

 

 

 

 

 

 

  

5.11 Riskmatris och tillhörande tabeller 
Nedan visas matrisen som används vid värderingen av olika risker/ typhändelser. Typhändelserna 

identifieras med en siffra (R-nr) som markerats in i ett YX-diagram, vilket fungerar som en 

riskmatris i detta fall: 
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Det som framgår av figur 2, är att kommunen har bedömt att en stor andel risker har en relativt 

stor sannolikhet att inträffa, men dock i de flesta av fallen begränsad konsekvens. Hur värderingen 

ser ut blir tydligare i nedanstående diagram/tabell:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Värdering av konsekvens och sannolikhet (se även Figur 2) 

 

Figur 2 Riskmatris som YX-diagram. Riskerna är markerade med ett R-nr och det framgår även vilken värdering som utförts avseende sannolikhet och 

konsekvens.  
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R-nr Annat namn Underkatgegori Konsekvens Sanolikhet 

R1 (tom) Översvämning 2 4

R10 (tom) Epidemi/pandemi 2 4

R11 Storm och oväder Annat 2 5

R12 (tom) Brand i särskilda objekt 2 4

R13 (tom) Störningar i elförsörjningen 2 4

R14 (tom) Hot och pågående dödligt våld 2 5

R15 (tom) Hot och pågående dödligt våld 2 5

R16 Stöld Annat 2 5

R17 Skadegörelse Annat 2 5

R18 (tom) Epidemi/pandemi 3 3

R19 (tom) Torka och vattenbrist 3 2

R2 (tom) Snöoväder 2 4

R20 (tom) Störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppssystem 3 2

R21 Storm och åska Annat 2 4

R22 (tom) Allvarlig händelse i publikt område 3 5

R23 (tom) Allvarlig händelse i publikt område 5 1

R24 (tom) Farligt gods 2 2

R25 (tom) Terror/våldsbejakande extremism 5 1

R26 (tom) Terror/våldsbejakande extremism 5 3

R3 (tom) Skogsbrand 2 1

R4 (tom) Ras och skred 2 4

R5 (tom) Brand i särskilda objekt 2 5

R6 (tom) Störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppssystem 2 2

R7 (tom) Allvarlig händelse i publikt område 2 4

R8 (tom) Hot och pågående dödligt våld 2 5

R9 (tom) Hot och pågående dödligt våld 2 4

Totalsumma 65 93
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Tabell 4 visar vad det totala medelvärdet blir om man väger samman bedömningarna avseende 

typhändelser som har värderats av olika förvaltningar och därmed finns fler än en (1) gång. 

Exempelvis har riskkällan hot och pågående dödligt våld värderats 4 gånger. Räknar man då ut ett 

medelvärde för alla dessa fyra, blir det genomsnittliga Riskvärdet 9,4
18

.       

 

6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i 
krisberedskap inom kommunen och dess geografiska 
område  
Kommunen har under analysprocessen identifierat nedanstående sårbarheter och/eller brister som 

delvis kan utläsas av ovanstående texter och tabeller samt figurer: 

                                                   
18

 Maxvärdet är 25  

Underkategori Medel Riskvärde

Hot och pågående dödligt våld 9,40

Epidemi/pandemi 8,75

Terror/våldsbejakande extremism 10,00

Störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppssystem, även inräknat torka och vattenbrist 5,00

Allvarlig händelse i publikt område 10,89

Storm och oväder samt Storm och åska

9,00

Brand i särskilda objekt 9,00

Tabell 3 visar ett diagram med fördelningen procentuellt avseende på riskvärde (Konsekvens x sannolikhet) per 

typkategori (huvudgrupp se text under 5.2)  
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§.1 Kommunen ser sårbarheter när det gäller olika former av antagonistiska hot, som 

exempelvis hot och våld. Antagonistiska hot utgör också den största riskkällan enligt 

analysens resultat. Attacker mot offentliga miljöer bedöms också som en riskfaktor.   

§.2 Konsekvenser av naturolyckor, som utgör den näst största riskkällan enligt resultatet, 

indikerar att effekterna av naturolyckor generellt påverkar framkomlighet för trafik samt i 

värsta fall, liv och hälsa för brukare i kommunen. Om klimatmodellerna som används för 

prognostisering av SMHI, är korrekta, innebär detta också att mängden händelser 

avseende naturolyckor kommer öka i regionen19.     

§.3  När det gäller kategorin andra olyckor, som är den tredje största riskkällan, ser 

kommunen risker för trafikolyckor (tåg och buss). Just trafikolyckor är också 

överrepresenterade när det gäller personskador och dödsfall20. Även olika former av 

bränder kan förekomma.     

§.4  När det gäller kategorin sjukdomar, ser kommunen brister i planeringsarbetet avseende 

sjukdomar som kan utvecklas till pandemier. Vilket även har framkommit i 

kvartalsövning med länsstyrelsen.   

§.5 När det gäller kategorin Teknisk infrastruktur och försörjning, som även kan kallas 

kommunalteknisk försörjning, ser kommunen risker avseende dricksvattenförsörjningen. 

Smitta eller kontaminering av dricksvattnet, påverkar exempelvis livsmedelsproduktion 

och befolkningen i kommunen negativt. Kommunen ser även att en ökad mängd 

värmeböljor, ökar risken för brist på dricksvatten i kommunen. 

§.6 Kommunen ser brister när det gäller beroendet av EL, då kraftiga/långvariga Störningar i 

El-försörjningen riskerar att skapa stor samhällsekonomisk skada. Kommunen ser även 

brister idag avseende att man inte vet exakt, vilken tillgång som finns till reservkraft.   

§.7 Under processen med att ta fram RSA:n genomfördes också en enkät som besvarades av 

kommunens förvaltningschefer. Det genomfördes även djupintervjuer med Kommunchef 

och kommunens säkerhetsskyddschef. Några av slutsatserna från enkäten och 

intervjuerna är att: 

a. Kommunen behöver öva mer än vad som gjorts under föregående mandatperiod  

b. Kommunen ser en efterfrågan av mer stöd bland sina verksamheter avseende 

frågor som rör krisberedskap, krishantering och höjd beredskap. Särskilt avseende 

planeringsarbete och metodik.  

c. Kommunen ser en utvecklingspotential avseende kriskommunikationsplaner som 

utgör en central länk under en extraordinär händelse. 

d.  Enligt svarande på enkäten kan tillämpningsbarheten av RSA bli bättre d.v.s. att 

de redovisas på sådant sätt att de lättare kan användas som stöd i strategisk 

styrning och för förbättringsåtgärder.         

§.8 Se även bilaga 1                   

7 Behov av åtgärder med anledning av risk- och 
sårbarhetsanalysens resultat 
Kommunen ser behov av följande åtgärder:  

§.1 Inventera kommunens totala behov och tillgång till reservkraft samt vilka El-anläggningar 

som är centrala för Munkedals kommuns elförsörjning. Detta kommer göras inom ramen 

för och i samband med arbetet för Styrel.  

§.2 Påbörja ett mer systematiskt arbete med kontinuitetsplanering i kommunens 

verksamhetsprocesser. Fokuset bör ligga på kommunens huvudprocesser21. Arbetet 

                                                   
19

 Se SMHI klimatsimuleringar beroende på modell och typ.  
20

 Räddningstjänst mitt bohuslän (RMB) 
21

 Huvudprocesserna är nära kopplade till organisationens kärnverksamhet.  
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beräknas genom denna åtgärd kunna utgöra en stark grund för planering avseende höjd 

beredskap och riskhanteringsarbetet i kommunen. 

§.3 Utreda möjligheten att förbättra metodiken för riskidentifiering och som kan integreras i 

det dagliga arbetet.   

§.4  Fortsätta arbetet med att utveckla en livsmedelsberedskap i ett vidare perspektiv än tre 

dygn.   

§.5 Utveckla en stark samverkan med FRG-grupper, arbetet inom området är påbörjat.   

§.6 Antagonistiska hot är den största riskkällan i analysen och det är därför aktuellt att se över 

planer och styrdokument inom området, i syfte att se vad som kan förbättras  

§.7 Öka informationsinsatser och stödet internt avseende krisberedskap och höjd beredskap  

§.8 Fortsätta arbetet med Säkerhetsskyddsanalyser  

§.9 Revidera styrdokument som enligt rutin ska utföras 

§.10 Färdigställa en övningsplan som innehåller mindre övningar i omfång, men som kan 

utföras flera gånger.  

§.11 Fortsätta arbetet med krigsplaceringar och byggande av en krigsorganisation och 

tillhörande detaljerad beredskapsplan.   

§.12 Öka samverkan med alla kommunala bolag, men dock särskilt Västvatten, till följd av de 

klimatförändringar som prognostiseras   

     

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

• Huvudprocesserna realiserar uppdraget.  

• Tillsammans bildar huvudprocesserna ett system som utgör grunden för verksamheten. Om en tas bort faller 

verksamheten. 
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Bilaga 1 

Pos nr Kategori Indikatorfråga JA/NE

J 

Motivering 

1 Riskhantering Kommunen har för mandatperioden 

rapporterat en sammanställd risk- och 

sårbarhetsanalys till länsstyrelsen i 

enlighet med 4 § i LEH och gällande 

förordningar . 

JA Vi anser att 

den uppfyller 

LEH 

2 Riskhantering Redovisningen av risk- och 

sårbarhetsanalysen har fastställts av 

kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen. 

JA  

3 Riskhantering Risk- och sårbarhetsanalysen används 

som underlag vid planering och beslut 

om åtgärder för att minska sårbarheten 

i verksamheten och eller stärka 

kommunens krishanteringsförmåga 

hos  

 

- berörda verksamheter 

- kommunalägda bolag 

- kommunalförbund 

JA (tom) 

4 Riskhantering Redovisningen av risk- och 

sårbarhetsanalysen är, i de delar som 

är relevanta, förankrad och känd hos  

 

-beslutsfattare 

-anställda inom kommunen (berörda 

förvaltningar eller motsvarande, bolag  

och kommunalförbund) 

-berörda aktörer inom det geografiska  

området.  

JA (tom) 
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5 Riskhantering Följande delar av kommunens 

verksamhet har involverats i arbetet 

med risk- och sårbarhetsanalyser. (Här 

avses verksamheter oavsett om de 

bedrivs i förvaltningsform, eget bolag, 

kommunalförbund, gemensam nämnd 

eller upphandlas.) 

 

-Central administration inkl.  

IT och informationsverksamhet  

- Äldreomsorg  

- Individ- och familjeomsorg  

- Stöd och service till 

funktionshindrade  

- Förskola  

- Grund- och gymnasieskola  

- Vatten och avlopp  

- Samhällsplanering  

- Miljö- och hälsoskydd  

- Väghållning  

- Renhållning  

- Räddningstjänst  

- Kommunala bostadsbolag  

- Fjärr-/närvärmeförsörjning  

- Lokal elförsörjning  

 

Delvis Se text om 

arbetsprocess

en 

6 Riskhantering Det finns en Tjänsteman i Beredskap 

(TiB) eller motsvarande som har 

beredskap dygnet runt alla dagar på 

året. (Funktionen har som uppgift att 

initiera och samordna det inledande 

arbetet för att upptäcka, verifiera, 

larma och informera vid extraordinära 

händelser.) 

JA (tom) 

7 Riskhantering Kommunen bedriver 

omvärldsbevakning i syfte att tidigt 

kunna identifiera och varna för 

extraordinära händelser. 

JA (tom) 

8 Riskhantering Det finns en beskrivning av det arbete 

och de åtgärder som ska ske under 

mandatperioden för att reducera eller  

ta bort risker och sårbarheter samt öka 

förmågan att kontinuerligt bedriva 

samhällsviktig verksamhet 

JA (tom) 

9 Riskhantering Det finns en beskrivning av hur 

kommunen avser att fullgöra  

åtgärderna i enlighet med 

överenskommelsen från  mellan 

Myndigheten för samhällsskydd och 

Delvis Styrdokumen

t kommer att 

revideras nu 

när analysen 
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beredskap och Sveriges Kommuner 

och Landsting  om kommunernas 

krisberedskap  

är färdig  

10 Riskhantering Det finns en övnings- och 

utbildningsplan för mandat- 

perioden 

Delvis Är under 

framtagande 

nu till följd 

av RSA:n 

11 Riskhantering Det finns en plan för hur kommunen 

ska hantera extra- ordinära händelser 

som beskriver: 

   

i.hur kommunen ska organisera sig 

under en extraordinär händelse 

(krishanterings- 

organisation) 

ii.hur kommunens 

krishanteringsorganisation  

leder, samordnar, samverkar samt 

säkerställer  

samband för att hantera en 

extraordinär  

händelse 

iii.vilka lokaler för ledning och 

samverkan som  

disponeras vid en extraordinär 

händelse.  

JA (tom) 

12 Riskhantering Kommunens förberedelser inför en 

extraordinär händelse har skett i 

samverkan med kommuner och andra 

aktörer utanför det egna geografiska 

området. 

JA (tom) 

13 Riskhantering Det finns dokumenterade rutiner för 

att aktivera 

krishanteringsorganisationen. 

JA (tom) 

14 Riskhantering Det finns en beslutsordning med 

angivet mandat för 

krishanteringsorganisationen.  

JA (tom) 

15 Riskhantering Inom krishanteringsorganisationen 

finns möjlighet att bedriva 

 

- operativ ledning,  

- samverkan,  

- omvärldsbevakning,  

- framtagande av lägesbild,  

- kriskommunikation,  

- analys av händelseutvecklingen av 

en händelse på kort och lång sikt.  

JA (tom) 
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16 Riskhantering Det finns rutiner och planer 

(kontinuitetsplaner) för att 

upprätthålla de mest prioriterade 

samhällsviktiga verksamheter som 

kommunen bedriver eller ansvarar för. 

Delvis Ja det finns, 

men det kan 

förbättras 

17 Riskhantering Planen för hantering av extraordinära 

händelser och planerna för att 

upprätthålla samhällsviktig 

verksamhet kontrolleras minst en 

gång per år och revideras vid behov.  

JA (tom) 

18 Samverkan Kommunen har tagit initiativ som 

möjliggör för aktörer som bedriver 

samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska område att 

samverka i syfte att uppnå samordning 

av förberedelser inför och åtgärder 

under en extraordinär händelse. 

JA (tom) 

19 Samverkan Kommunen är sammankallande för ett 

samverkansorgan i vilket 

representanter för kommunen och 

aktörer involverade i arbetet med att 

förebygga och hantera extraordinära 

händelser inom kommunens 

geografiska område ingår.   

Delvis (tom) 

20 Samverkan Kommunen har rutiner för att upprätta 

och förmedla en samlad lägesbild 

inom kommunens geografiska område 

avseende extraordinära händelser.  

JA (tom) 

21 Samverkan Kommunen har rutiner för deltagande 

i samverkanskonferenser.  
JA (tom) 

22 Samverkan Kommunen har rutiner för att 

information till allmänheten vid en 

extraordinär händelse samordnas. 

JA (tom) 

23 Kommunikation Det finns informationskanaler, såsom 

WIS eller Rakel, för att ta emot och 

dela information vid extraordinära 

händelser 

-internt inom kommunen 

-till länsstyrelsen och andra 

kommuner. 

JA (tom) 

24 Kommunikation Det finns alternativa lösningar, 

särskilt med avseende på it-, tele- och 

radiosystem, för att upprätthålla 

kommunens prioriterade 

kommunikation 

- inom kommunen,  

Delvis (tom) 
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- till länsstyrelsen och andra 

kommuner 

- till allmänheten vid inträffad 

händelse.  

25 Kommunikation Det finns rutiner för spridning av 

information till allmänheten via 

- sociala medier 

- kommunens webbplats 

- Viktigt Meddelande till Allmänheten 

(VMA) 

- kommunens upplysningscentral 

- informationsnumret 113 13 

- Sveriges Radio P4.  

JA (tom) 

26 Kommunikation Kommunen har säkerställt att VMA 

(viktigt meddelande till allmänheten) 

kan sändas via anläggningar för 

utomhusvarning genom att 

ljudsändare underhålls. 

JA (tom) 

27 Informationssäker

het 

Kommunen hanterar information 

säkert genom att 

-kommunen bedriver ett systematiskt 

arbete med informationssäkerhet i 

enlighet med tillämplig 

informationssäkerhetsstandard 

(ISO/IEC 27001,  

ISO/IEC 27002) på området 

JA (tom) 

28 Informationssäker

het 

kommunen har rutiner för att 

identifiera och  

hantera kritiska beroenden till system 

och tjänster  

för informationshantering som är av 

central  

betydelse för kommunens verksamhet,  

JA (tom) 

29 Informationssäker

het 

kommunen har rutiner för att 

identifiera och  hantera 

säkerhetsbrister i industriella 

informations-  

och styrsystem (SCADA) av 

betydelse för samhälls- viktig 

verksamhet inom kommunalteknisk  

försörjning.  

JA (tom) 

30 Informationssäker

het 

Kommunen ställer krav på 

informationssäkerhet i förhållande till 

andra aktörer 

-när informationshantering 

upphandlas av 

extern leverantör 

JA (tom) 
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-när kommunal verksamhet 

upphandlas av extern  

leverantör 

31 Utbildning  Följande funktioner och eller personal 

anställd i kommunen har under det 

gångna året utbildats för att kunna 

lösa sina uppgifter vid extraordinära 

händelser i fredstid.  

 

- Krisledningsnämnd  

- Övriga förtroendevalda  

Beredningsgruppen/tjänstemannaledni

ngen  

- Informationsfunktionen  

- Berörda förvaltningsledningar eller 

motsvarande  

- Krisstöd (POSOM)  

- Tjänsteman i beredskap eller 

motsvarande  

- Beredskapsfunktioner inom 

kommunalteknisk försörjning  

- Frivillig resursgrupp (FRG)  

 

Delvis FRG grupper 

har inte 

deltagit eller 

utbildats. Ett 

arbete med 

detta är dock 

på gång och 

beräknas vara 

klart under 

2019   

32 Utbildning  Personal i 

krishanteringsorganisationen har 

utbildning och kännedom om sin och 

kommunens roll och ansvar vid en 

extraordinär händelse. 

JA (tom) 

33 Utbildning  Kommunen har säkerställt att 

krisledningen har grundläggande 

kunskaper om kommunens uppgifter 

vid höjd beredskap.  

JA (tom) 

34 Övning  Följande funktioner och eller personal 

anställd i kommunen har under det 

gångna året övats för att kunna lösa 

sina uppgifter vid extraordinära 

händelser i fredstid.  

 

- Krisledningsnämnd  

- Övriga förtroendevalda  

- 

Beredningsgruppen/tjänstemannaledni

ngen  

- Informationsfunktionen  

- Berörda förvaltningsledningar eller 

motsvarande  

- Krisstöd (POSOM)  

JA (tom) 
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- Tjänsteman i beredskap eller 

motsvarande  

- Beredskapsfunktioner inom 

kommunalteknisk försörjning  

 

35 Övning  Kommunen har under det gångna året 

deltagit i planering, genomförande 

eller utvärdering av 

samverkansövning på regional eller 

nationell nivå, rörande till exempel 

rutiner för samlad lägesbild, 

deltagande i samverkanskonferenser 

eller samordning av information till 

allmänheten vid en extraordinär 

händelse. 

Delvis (tom) 

36 Övning  Kommunen har under det gångna året 

genomfört någon samverkansövning 

med externa aktörer inom kommunens 

geografiska område, och eller 

tillsammans med andra kommuner.  

JA (tom) 

37 Övning  Kommunen har utvärderat de 

övningar som genomförts under det 

gångna året.  För att svara ja krävs att 

både styrkor och svagheter hos 

kommunens egen krisberedskap har 

utvärderats. Vidare ska kommunens 

förmåga att samverka med andra 

aktörer ha utvärderats.  

Delvis Ja det finns 

utvärderingar, 

men de 

behöver bli 

bättre. 

Utvärderingar 

och övningar 

fär att mäta 

detta kommer 

ske  

38 Övning  Kommunen har rutiner för att ta till 

vara erfarenheter från inträffade 

händelser och övningar. 

JA (tom) 

39 Resurser Kommunen har gjort en behovsanalys 

av vilka materiella och personella 

resurser som är särskilt kritiska för att 

hantera extraordinära händelser. 

Delvis Analysen 

behöver bli 

mer 

detaljerad 
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40 Resurser Kommunen har under det gångna året 

uppdaterat sin dokumentation av vilka 

interna materiella och personella 

resurser som finns att tillgå vid en 

extraordinär händelse. 

(Exempelvis mobil reservkraft och 

översvämningsskydd)  

Delvis se frågan 

ovan 

41 Resurser Det finns rutiner för att genomföra 

underhåll och kontrollera 

funktionalitet på de materiella resurser 

som finns att tillgå vid extraordinära 

händelser. 

JA (tom) 

42 Resurser Det finns avtal och eller 

överenskommelser med externa 

aktörer om förstärkningsresurser vid 

extraordinära händelser. 

JA (tom) 

43 Resurser Det finns rutiner för att begära och ta 

emot förstärkningsresurser (materiella 

och personella) från externa aktörer 

(lokala/regionala/nationella/internatio

nella) i samband med extraordinära 

händelser. 

JA (tom) 

44 Resurser Lokalerna till 

krishanteringsorganisationen är 

utrustade och testade med avseende på 

 

-elförsörjning, med möjlighet till 

reservkraftsförsörjning,  till lokaler, 

arbetsplatser och tekniska system med 

en  

uthållighet om minst en vecka 

- it-försörjning 

- tekniska system för kommunikation 

och  

samlad lägesbild (t.ex. via Rakel och 

WIS),  

- tillgång till vatten för hantering av 

mat  

och dryck samt för hygien som 

medger 

uthållighet om minst en vecka.  

JA (tom) 

45 Resurser Det finns utpekad alternativ 

lokalisering för 

krishanteringsorganisationen 

JA (tom) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-27 

 

Dnr: KS 2019-000201 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Webbsändning av fullmäktiges sammanträden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att webbsända fullmäktiges sammanträden under 

2020. Kostnaden för webbsändningen finansieras ur ”Medel till kommunfullmäktiges 

förfogande”.     

Sammanfattning 

Tillgänglighet och insyn är en viktig aspekt av demokrati. För att öka allmänhetens 

möjlighet att ta del av fullmäktiges sammanträden föreslås att sammanträdena 

webbsänds via kommunens hemsida. Sammanträdena sänds dels i realtid under 

pågående möte och dels i efterhand med indexerad ärendeförteckning.   i 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Webbsändningen beräknas uppgå till högst 100 tkr för 2020. Kostnaden föreslås 

finansieras ur ”Medel till kommunfullmäktiges förfogande”. 

 

Folkhälsa 

Ökad tillgänglighet och insyn bedöms ha positiv inverkan på folkhälsan. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Administrativ chef 
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  2019-09-30 Dnr:       

     

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Yttrande - Äskande om utökad ram för 

välfärdsnämnden 2019 samt 2020(Återremiss från 

KF) 

 

Ekonomiavdelningens bedömning 

 

Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar kommande år är 

ekonomiavdelningens bedömning att kommunfullmäktige ska avslå äskandet från 

Välfärdsnämnden om utökad budgetram. Det är fullt rimligt att ställa kravet på 

nämnden, att om de vill genomföra verksamhetsförändringen, så ska finansiering ske 

genom omprioritering inom befintlig budgetram.  

Förutsättningar 

Enligt kommunens antagna ekonomiregler ska ekonomiavdelningen avge skriftligt 

yttrande vid varje enskild nämnds begäran om tilläggsanslag hos 

Kommunfullmäktige som är beslutsinstans.  Ekonomiavdelningen ska göra en 

bedömning utifrån Munkedals kommuns ekonomiska ställning och kraven på god 

ekonomisk hushållning.  

Välfärdsnämnden beslutade 2019-09-19 §53, att begära en utökad budgetram om 

3,4 mnkr 2019 och för 2020 en minskad budgetram med 0,9 mnkr. Från 2020 är 

begäran således en utökad budgetram om 2,5 Mnkr. 

Kommunen har kommande år stora ekonomiska utmaningar i form av investeringar i 

förskolor, skolor och äldreboende. Fler äldre och unga kommer också göra att 

kommunen måste utöka sin verksamhet inom dessa verksamheter. Kommunens 

budget för planperioden visar också på att utrymmet för verksamhetsutökningar 

kommer vara i stort obefintligt utan allt måste finansieras via omprioriteringar. 

För att klara de ekonomiska utmaningar kommunen står inför kommande år har 

Välfärdsnämnden kommunfullmäktiges uppdrag att sänka sin kostnadsnivå till 

jämförbara kommuner inom individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen. De 

senaste jämförelserna som baseras på bokslutskostnader 2018 visar på en 

nettokostnadsavvikelse inom äldreomsorgen och IFO som uppgår till 48 mnkr. 

Avvikelsen indikerar att nämnden har en hög ambitionsnivå eller en låg 

kostnadseffektivitet i sin verksamhet. 

Ekonomiavdelningen bedömning är därför att kommunfullmäktige ska avslå äskandet 

från Välfärdsnämnden. Det är fullt rimligt att ställa kravet på nämnden, att om de vill 

genomföra verksamhetsförändringen, så ska finansiering ske genom omprioritering 
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inom befintlig budgetram. Från 2020 Innebär förslaget en kostnadsminskning som 

underlättar för nämnden att genomföra förändringen utan en ökad budgetram.  

Äskande från Välfärdsnämnden  

Tkr År 2019 År 2020 Netto-

utökning 

av ram 

Hemtagning ärende                     1 440 2 506   

Köp av plats under period mars-sept. 2019  1 785 0  

Anpassning fastighet                        145 0   

Summa ramhöjning              3 370 2 506  

Förändring av ram Välfärd 3 370 -864 2 506 

 

    

     

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Välfärdsnämnden 

Förvaltningschef Välfärdsnämnden 

Avdelningschef Stöd 

Ekonom för Välfärd, Ekonomichef, Controller 

Lars-Erik Hansson 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomiavdelningen Kommundirektör 

Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-19 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 53 Dnr VFN 2019-57 (KS 2019-122) 
 
Återremiss från kommunfullmäktige - Äskande om utökad ram för 
välfärdsnämnden 2019 samt 2020   
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-04-25 § 35 att hos kommunfullmäktige äska 
om utökad ram med anledning av ett ärende inom LSS verksamhet som orsakat 
omstruktureringar och ökade kostnader inom verksamheten, som inte kunnat 
förutses. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade 2019-06-24 § 73 ärendet med begäran om 
en förtydligad redovisning från nämnden av kostnader och konsekvenser. 
 
Förvaltningen har upprättat en presentation som förtydligar kostnaderna. 
Förvaltningen bifogar även tidigare handlingar som legat till grund för ansökan 
om utökad ram. Där beskrivs konsekvenser och de underliggande skälen till att 
kommunstyrelsens myndighetsutskott fattat sitt beslut, vilket grundar sig i 
lagstiftningen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 
 
Förtydligande av äskande från Välfärdsnämnden  
Höjning av ram i budget 2019 för hemtagning och iordningsställande av boende 
LSS, andra förberedelser och insatser, 3 370 tkr. 
 
Minskning av ram i budget 2020 för samma ärende LSS med -864 tkr, totalt en 
nettoutökning av välfärdsnämndens ram 2 506 tkr. 
 
Hemtagning av person som omfattas av 
LSS 

År 2019 
 

År 2020 
 

Netto-
utökning 
av ram  
 

Hemtagning ärende                     1 440 2 506   
Köp av plats under perioden mars-sept. 
2019  

1 785 0  

Anpassning fastighet                        145 0   
Summa ramhöjning              3 370 2 506  
Förändring av ram Välfärd 3 370 -864 2 506 

 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-10 
Presentation - förtydligande av kostnader 
Tidigare handlingar i ärendet: 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 73 
Ekonomichef/kommundirektörens yttrande 2019-06-05  
Välfärdsnämndens förslag till beslut 2019-04-25 § 35 
LSS enhetschefs tjänsteskrivelse 2019-04-11 
LSS enhetschef/ekonom välfärdsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-10  
 
forts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-19 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 53 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget att överlämna presentationen  
och tidigare handlingar i ärendet till Kommunfullmäktige, som svar på begäran i 
fullmäktiges återremiss och finner att välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut  
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

nämnden äskande av en utökad ram om 2 506 000 kr/ år i driftsbudget 
med start 2020.    
 

* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 
nämndens äskande av en utökad ram om 1 440 000 kr i driftsbudget 2019.    

 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

nämndens äskande av en tilldelning om 1 785 000 kr för köp av plats under 
övergångs- och inskolningsperiod.    

 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

nämndens äskande av en tilldelning om 145 000 kr för anpassning av 
fastighet.   

 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Ekonom välfärd 
Ekonomichef och controller  
Avdelningschef 
Akten 
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Äskande budget 
hemtagning inom LSS
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Dagsläget….alternativ 1

Alternativ 1:Fortsatt köp av plats 2020

PLATSER Antal dygn
kost per 
dygn

Total 
kostnad ÅR

Köp plats vuxen 1 365 4 962 1 811 130
Köp plats barn 1 365 8 339 3 043 735
Summa 730 4 854 865

Alternativ 1:Fortsatt köp av plats 2020

PLATSER Antal dygn
kost per 
dygn

Total 
kostnad ÅR

Köp plats vuxen 1 365 4 962 1 811 130
Köp plats vuxen 1 365 4 962 1 811 130
Summa 730 3 622 260
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Alternativ 2;
Flytta hem 
en person 
från 
barnboende
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Besparing Utökning
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Alternativ 3:
Flytta hem 
båda 
personerna

Alternativ 3: Flytta hem BÅDA till LSS boende

PLATSER Antal ÅA
Summa 2 3,63

öppna 7 platser åa 2 020
personlakostnader månadslön 3,000 1 025 388
semesterers 1,70% 17 432
OB ersättning 17% 174 316
timbudget 37 tkr/åa 155 090
Po 41,66 542 029
Summa kostnad lön 1 914 255
personlakostnader dag månadslön 0,63 215 331
semesterers 1,70% 3 661
OB ersättning 31% 66 753
timbudget 42 tkr/åa 26 916
Po 39,5 123 501
Summa kostnad lön natt 436 162
Personal kostnad per åa 647 498

Hyra snitt 2019: 4 205kr/mån*12 mån *2 -100 920
Mat: 2563 kr/mån*12 mån*2 -61 512

Summa ökade intäkter -162 432

Livsmedelskostnader ökar 100 000
Material ökar 190 000
Summa övrig effekt 290 000

Utbildning 100 000
Kvarstående kostnader 100 000
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Sammanställning av att flytta 
hem två köp till eget boende

Alt barn Alt vuxen
kostnader löner 2 350 417 2 350 417
kostnader övrigt 290 000 290 000
Summa 2 640 417 2 640 417
ökade intäkter -162 432 -162 432
Totalt 2 477 985 2 477 985
Kostnad köp 2 platser 4 854 865 3 622 260

-2 376 880 -1 144 275
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Vad äskas och när?
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  2019-09-30 Dnr:       

     

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Yttrande över äskande från Välfärdsnämnden om 

utökad budgetram 2019 efter delårsbokslutets 

ekonomiska prognos för augusti -10 290 tkr 2019-09-

19§54 

 

Ekonomiavdelningens bedömning 

 

Ekonomiavdelningen bedömning i ärendet är att kommunfullmäktige ska avslå 

äskandet från Välfärdsnämnden. Den av fullmäktige tilldelade budgetramen för 

välfärdsnämnden 2019 är i jämförelse med andra kommuner fullt tillräcklig. 

Nämnden uppmanas att föra en dialog med kommunstyrelsen om de ekonomiska 

konsekvenserna av delårsrapporten. Ett särskilt fokus bör vara att förankra de 

åtgärder som planeras för att minska kostnaderna inom nämndens 

verksamhetsområde. 

Förutsättningar 

Enligt kommunens antagna ekonomiregler ska ekonomiavdelningen avge skriftligt 

yttrande vid varje enskild nämnds begäran om tilläggsanslag hos 

Kommunfullmäktige som är beslutsinstans.  Ekonomiavdelningen ska göra en 

bedömning utifrån Munkedals kommuns ekonomiska ställning och kraven på god 

ekonomisk hushållning.  

Med hänsyn till de kommande utmaningar kommunen står inför med bland annat 

stora investeringar gör att det inte finns ekonomiskt utrymme att utöka 

budgetramen för Välfärdsnämnden enligt deras beslutade förslag. De av 

kommunfullmäktige beslutade finansiella målen skulle behöva ändras. 

Den av fullmäktige tilldelade budgetramen för välfärdsnämnden 2019 är i jämförelse 

med andra kommuner fullt tillräcklig. De senaste jämförelserna som baseras på 

bokslutskostnader 2018 visar på en nettokostnadsavvikelse inom äldreomsorgen och 

IFO som uppgår till 48 mnkr. Avvikelsen indikerar att nämnden har en hög 

ambitionsnivå eller en låg kostnadseffektivitet i sin verksamhet. 

Den höga kostnadsnivån har uppmärksammats tidigare och Välfärdsnämnden har 

kommunfullmäktiges uppdrag att sänka sin kostnadsnivå till jämförbara kommuner 

inom individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen. 

Enligt gällande ekonomistyrningsregler ska en nämnd med budgetunderskott i en 

delårsrapport redovisa åtgärder för att minska detta kommande rapport. Det kan 

106



 

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 

 
 

konstateras att nämnden i sin rapport beskriver möjliga områden där förändringar 

kan göras. Det är viktigt att nämnden fattar beslut som leder till ett minskade 

verksamhetskostnader inom nämndens ansvarsområde.  

 

Äskande Välfärdsnämnd 

Välfärdsnämndens beslut 2019-09-19 §54 äskande utökning i budgetram 2019 efter 

prognos i delårsbokslut för augusti 2019 minus tidigare äskande 2019-09-19 §53 på 

10. 

                                      Obalans mot      

                                     budget 

Välfärdsnämnden årsprognos 

delårsbokslut 2019 augusti 

                                     -13 660 tkr 

Äskande utökning om ram för ärende 

LSS budget 2019 

2019-09-19 §53 (Svar till 

Kommunfullmäktiges återremittering 

av ärende) 

                                         3 370 tkr 

Behov av utökad ram för 

budgetbalans år 2019 

                                       -10 290 tkr 

 

   

     

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Välfärdsnämnden 

Förvaltningschef Välfärdsnämnden 

Avdelningschef Stöd 

Ekonom för Välfärd, Ekonomichef, Controller 

Lars-Erik Hansson 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomiavdelningen Kommundirektör 

Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning 

107



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-19 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 54  Dnr VFN 2019-58 
 
Äskande om utökning av välfärdsnämndens budgetram 2019 efter 
prognos i delårsbokslutet för augusti 2019 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden har delgetts information om resultatet i delårsbokslutet per 
augusti 2019 som uppgår till -10 034 tkr. Främst är det hemtjänsten och köp av 
extern boendeplats inom LSS som avviker mot budget. Årsprognosen visar på 
ett negativt resultat om -13 660 tkr, varav 3 370 tkr av underskottet avser LSS-
ärende. 
 
Välfärdsnämnden har i dagens möte 2019-09-19 § 53 besvarat återremiss från 
kommunfullmäktige gällande LSS-ärendet med förtydligande redovisning av 
kostnader och konsekvenser och beslutat att hos fullmäktige äska om 
ramhöjning totalt 3 370 tkr för år 2019 samt en ramminskning 2020 med  
– 864 tkr, totalt en nettoutökning av välfärdsnämndens ram med 2 506 tkr. 
 
Med anledning av det stora underskottet enligt prognos i delårsbokslut per 
augusti, framkommer det att välfärdsnämnden är i behov av utökad ram i 
driftsbudgeten för kvarstående underskott 2019 med 13 660 tkr-3 370 tkr = 
10 290 tkr, för att täcka de faktiska kostnaderna och få budget i balans 2019. 
 
Förvaltningschefen informerar om att det inom alla nämndens verksamheter 
pågår arbete med att ta fram förslag på åtgärder som kan utredas och 
konsekvensbeskrivas, för att komma i budgetbalans 2020 och på längre sikt.  
  
Ledamöterna diskuterar frågan om man ska hos kommunfullmäktige äska om 
underskottet i budget 2019 för att komma i balans.  
 
Beslutsunderlag 
Dialog nämnden 
Beslut/protokoll VFN 2019-09-19 § 52 -Delårsrapport augusti 2019 
Beslut/protokoll VFN 2019-09-19 § 53 -Återremiss äskande utökad ram för LSS 
Beslut/protokoll VFN 2019-09-19 § 55 -Information åtgärder budget 2020 
Ekonomichefens yttrande som upprättats efter välfärdsnämndens möte, inför 
expediering till kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning                                                 
Ordförande ställer frågan om välfärdsnämnden kan hos kommunfullmäktige äska 
om underskottet i budget 2019 med 10 290 tkr för att komma i balans.  
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om utökad ram 

i driftsbudget 2019 med 10 290 tkr, för att få budget i balans. 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Ekonom välfärd 
Ekonomichef och controller  
Avdelningschef 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 52  Dnr VFN 2019-55 
 
Välfärdsnämndens delårsbokslut till och med augusti 2019 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämndens resultat för perioden januari-augusti 2019 uppgår till -10 034 
tkr.  Främst är det hemtjänsten och köp av extern boendeplats inom LSS som 
avviker mot budget. Årsprognosen visar på ett negativt resultat om -13 660 tkr. 
 
Utfallet för investeringar januari-augusti uppgår till 214 tkr.  
Årsprognosen är att 3 244 tkr av den totala investeringsramen på 3 244 tkr 
kommer förbrukas. 
 
Välfärdsförvaltningen har tagit sig an två av kommunfullmäktiges åtta 
inriktningsmål. Bedömningen är att ett verksamhetsmål helt eller i hög grad är 
uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonom välfärd / förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2019-09-12 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti månad 

med verksamheternas åtgärder för budget i balans. 
 
* Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar. 
 
Yrkanden 
Johnny Ernflykt (M): yrkar att ta bort formuleringen i första *-satsen ”med 
verksamheternas åtgärder för budget i balans”, vilket inte finns med i 
delårsbokslutet. Ta bort andra *-satsen ”välfärdsnämnden godkänner planerade 
investeringar”. 
 
Christoffer Wallin (SD): bifall till Johnny Ernflykts (M) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget med Christoffer Wallins (SD) 
bifallsyrkande och finner att välfärdsnämnden antar yrkandet om ändringar i 
beslutsformuleringen. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsbokslut per 

augusti 2019. 
 
 
Expedieras 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 53 Dnr VFN 2019-57 (KS 2019-122) 
 
Återremiss från kommunfullmäktige - Äskande om utökad ram för 
välfärdsnämnden 2019 samt 2020   
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-04-25 § 35 att hos kommunfullmäktige äska 
om utökad ram med anledning av ett ärende inom LSS verksamhet som orsakat 
omstruktureringar och ökade kostnader inom verksamheten, som inte kunnat 
förutses. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade 2019-06-24 § 73 ärendet med begäran om 
en förtydligad redovisning från nämnden av kostnader och konsekvenser. 
 
Förvaltningen har upprättat en presentation som förtydligar kostnaderna. 
Förvaltningen bifogar även tidigare handlingar som legat till grund för ansökan 
om utökad ram. Där beskrivs konsekvenser och de underliggande skälen till att 
kommunstyrelsens myndighetsutskott fattat sitt beslut, vilket grundar sig i 
lagstiftningen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 
 
Förtydligande av äskande från Välfärdsnämnden  
Höjning av ram i budget 2019 för hemtagning och iordningsställande av boende 
LSS, andra förberedelser och insatser, 3 370 tkr. 
 
Minskning av ram i budget 2020 för samma ärende LSS med -864 tkr, totalt en 
nettoutökning av välfärdsnämndens ram 2 506 tkr. 
 
Hemtagning av person som omfattas av 
LSS 

År 2019 
 

År 2020 
 

Netto-
utökning 
av ram  
 

Hemtagning ärende                     1 440 2 506   
Köp av plats under perioden mars-sept. 
2019  

1 785 0  

Anpassning fastighet                        145 0   
Summa ramhöjning              3 370 2 506  
Förändring av ram Välfärd 3 370 -864 2 506 

 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-10 
Presentation - förtydligande av kostnader 
Tidigare handlingar i ärendet: 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 73 
Ekonomichef/kommundirektörens yttrande 2019-06-05  
Välfärdsnämndens förslag till beslut 2019-04-25 § 35 
LSS enhetschefs tjänsteskrivelse 2019-04-11 
LSS enhetschef/ekonom välfärdsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-10  
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 53 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget att överlämna presentationen  
och tidigare handlingar i ärendet till Kommunfullmäktige, som svar på begäran i 
fullmäktiges återremiss och finner att välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut  
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

nämnden äskande av en utökad ram om 2 506 000 kr/ år i driftsbudget 
med start 2020.    
 

* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 
nämndens äskande av en utökad ram om 1 440 000 kr i driftsbudget 2019.    

 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

nämndens äskande av en tilldelning om 1 785 000 kr för köp av plats under 
övergångs- och inskolningsperiod.    

 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

nämndens äskande av en tilldelning om 145 000 kr för anpassning av 
fastighet.   

 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Ekonom välfärd 
Ekonomichef och controller  
Avdelningschef 
Akten 
  

111



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-19 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 55 Dnr VFN 2019-58 
 
Information om pågående arbete med åtgärder i budget 2020 
 
Sammanfattning 
Med anledning av förväntat underskott i välfärdsnämndens budget 2020, 
informerar förvaltningschefen om åtgärder som redan vidtagits i verksamheterna 
och pågående arbete i förvaltningen för att finna möjliga förslag på åtgärder som 
ska utredas vidare och konsekvensbeskrivas inför budget 2020, för en långsiktig 
hållbarhet med budget i balans.  
 
Förvaltningen kommer senare att presentera ett åtgärdsförslag som 
välfärdsnämnden har att ta ställning till. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens presentation 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer frågan om välfärdsnämnden kan notera informationen och 
finner att nämnden noterar informationen. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
 
Expedieras 
Förvaltningschefen 
Ekonom välfärd 
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§ 64    Dnr: SBN 2019–94 
 
Samhällsbyggnad budget 2020 plan 2021–2022 
Nämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. Nämnden 
kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för löneökningar och för 
genomförda investeringar inom godkänd ram.  
Nämnden måste själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar samt 
förändring av indexuppräkning. I handlingen för finns beskrivning av 
verksamhetsförändringar samt också en risk- och konsekvensanalys utifrån 
föreslagen ram. Nämndens preliminära ram för 2020 är 28 520 tkr och innebär en 
oförändrad ram. 
Nämnden begär anslag av kommunfullmäktige för att inrätta ny tjänst som 
planhandläggare, drift av offentliga toaletter som Kommunfullmäktige har beslutat 
samt anslag för att höja underhållsnivån av kommunala fastigheter. Konsekvensen 
om inte anslag ges innebär att tjänst inte inrättas, ingen fortsatt utbyggnad av 
offentliga toaletter och underhållsnivån kvarstår till dagens nivå. Utförligare 
konsekvensbeskrivning finns i budgethandlingen. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse; samhällsbyggnadschef, 2019-05-06 
Budget 2020, plan 2021–2022 
 
Yrkande 
S+C: Återkommer i Kommunfullmäktige. 
SD: Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att förslag på anpassningar på 3% 
inom ram tas fram till detaljbudgeten i höst. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Bo Erikssons yrkande och finner att 
Samhällsbyggnadsnämnden antar Bo Erikssons tillägg.  
 
Beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar samt förslag till 
investeringsplan. 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslag på anpassningar på 3% 
inom ram tas fram till detaljbudgeten i höst, för att användas till 
fastighetsunderhåll. 

 
 Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige 700 tkr för att 

inrätta en ny tjänst som planhandläggare 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige 100 tkr för drift 
av offentliga toaletter enligt KF-beslut. 

 
 Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 600 tkr för 

förbättrat underhåll av kommunala fastigheter 
 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad 
Ekonomiavdelningen 
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§ 110    Dnr: SBN 2019–167 
 
Revidering av lokala avfallsföreskrifter 
 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2019-04-29 §35  
 att återemittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden med begäran om nytt 

förslag när det gäller avgiftsbefrielse för obebodda hus, samt att avfallsföreskrifter 
och avfallstaxor ses över så att dokumenten överensstämmer. 
  att i avvaktan på nytt beslut om tillämpning av avfallsföreskrifter och 
renhållningstaxa skall övergång till nytt insamlingssystem tillfälligt avbrytas och ge 
Rambo i uppdrag att ompröva de fastigheter som ej fått möjlighet till att välja 4-
fackskärl (denna del har behandlats av KF 2019-06-03 §59). 
 
Obebodda hus 
Förslaget har sin grund i svårigheter att få uppehåll i hämtning av hushållsavfall när 
fastigheter är obebodda eller i så dåligt skick att de inte kan användas som bostad. 
Miljöenheten och Rambo AB har lämnat ett yttrande över förslaget. Rambo har i 
samband med inventeringar inför nytt hämtningssystem funnit att ca 450 
fastigheter saknar sophämtning. Bland dessa finns fastigheter med dispens, 
fastigheter som är obeboeliga eller inte nyttjas samt fastigheter som borde ha 
sophämtning. Dessa fastigheter har inte betalt någon renhållningsavgift. 
 
Bedömning 
Det är framför allt bedömningen av ”obeboelig” i §46 som väckt uppseende. Den 
bedömning som tillämpats är mer restriktiv än vad Kommunfullmäktige i Munkedal 
avsett. En möjlighet är att ta bort ”obeboelig”, samordna §46 och 47 och trycka 
mer på att fastighetsägaren får intyga att fastigheten inte utnyttjas/bebos. 
Prövningen bör göras av Rambo som via bl a förare har goda möjligheter att följa 
upp ett beslut om uppehåll av hämtning. 
 
Avgifter för handläggning 
Rambo tar 200 kr per ärende för att hantera en begäran om undantag från 
föreskrifterna. Miljönämndens avgift är beroende på handläggningstiden. Under 
2019 uttas 1010 kr per timme. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse; Samhällsbyggnadschef, kommundirektör, 2019-08-28 
Yttrande Rambo, 2019-05-09 
Yttrande Miljönämnden, 2019-03-23 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar om följande revidering av ”avfallsföreskrifter för 
Munkedals kommun”: 
 

- § 45 Dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen för 
bortforsling och slutligt omhändertagande kan, efter ansökan till 
miljönämnden, medges om fastighetsinnehavaren själv kan omhänderta allt 
sitt matavfall och restavfall på den egna fastigheten på ett från hälsoskydds- 
och miljösynpunkt godtagbart sätt och det finns särskilda skäl för en sådan 
dispens.  
Fastighetsinnehavaren har fortsatt tillgång till kommunens 
återvinningscentral för att lämna sitt grovavfall, farligt avfall mm.  
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift 
kvarstår.  
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Dispens från hämtning av hushållsavfall beviljas som längst 5 år i taget. 
- § 46 upphävs helt 
- § 47 ges följande lydelse: 

”Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall. 
 

 Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten 
är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst sex månader.  
 

 Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten 
är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års 
hämtningsperiod, april till och med september. 

 
 Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. Tillsynsbesök 

får inte generera hushållsavfall. Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavare 
om att fastigheten inte kommer att nyttjas under den tid som anmälan 
avser ska bifogas anmälan.  

 
 Uppehåll i hämtningen gäller endast för ett år i taget för högst fem år i 

taget. Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift 
kvarstår. Fastigheten debiteras ingen grundavgift.” 

 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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  2019-08-28 Dnr:KS 2019-76 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Revidering av lokala avfallsföreskrifter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande revidering av ”avfallsföreskrifter för 
Munkedals kommun”: 

- § 45 Dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen för 
bortforsling och slutligt omhändertagande kan, efter ansökan till 
miljönämnden, medges om fastighetsinnehavaren själv kan omhänderta allt 
sitt matavfall och restavfall på den egna fastigheten på ett från hälsoskydds- 
och miljösynpunkt godtagbart sätt och det finns särskilda skäl för en sådan 
dispens.  
Fastighetsinnehavaren har fortsatt tillgång till kommunens återvinningscentral 
för att lämna sitt grovavfall, farligt avfall mm.  
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.  
Dispens från hämtning av hushållsavfall beviljas som längst 5 år i taget. 

- § 46 upphävs helt 
- § 47 ges följande lydelse: 

”Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall. 
 
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är 
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst sex månader.  
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är 
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års 
hämtningsperiod, april till och med september. 
 
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. Tillsynsbesök får inte 
generera hushållsavfall. Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavare om att 
fastigheten inte kommer att nyttjas under den tid som anmälan avser ska bifogas 
anmälan.  
 
Uppehåll i hämtningen gäller endast för ett år i taget för högst fem år i taget.  
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår. 
Fastigheten debiteras ingen grundavgift.” 

Uppdrag 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2019-04-29 §35  
∗ att återemittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden med begäran om nytt 
förslag när det gäller avgiftsbefrielse för obebodda hus, samt att avfallsföreskrifter 
och avfallstaxor ses över så att dokumenten överensstämmer. 
 ∗ att i avvaktan på nytt beslut om tillämpning av avfallsföreskrifter och 
renhållningstaxa skall övergång till nytt insamlingssystem tillfälligt avbrytas och ge 
Rambo i uppdrag att ompröva de fastigheter som ej fått möjlighet till att välja 4-
fackskärl (denna del har behandlats av KF 2019-06-03 §59). 
 
 
Beskrivning 
Obebodda hus 
Förslaget har sin grund i svårigheter att få uppehåll i hämtning av hushållsavfall när 
fastigheter är obebodda eller i så dåligt skick att de inte kan användas som bostad. 
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Miljöenheten och Rambo AB har lämnat ett yttrande över förslaget. Rambo har i 
samband med inventeringar inför nytt hämtningssystem funnit att ca 450 fastigheter 
saknar sophämtning. Bland dessa finns fastigheter med dispens, fastigheter som är 
obeboeliga eller inte nyttjas samt fastigheter som borde ha sophämtning. Dessa 
fastigheter har inte betalt någon renhållningsavgift.  
 
Nuvarande föreskrifter 
Det är §§ 45-47 som reglerar uppehåll och dispenser: 
 
Dispens från hämtning av hushållsavfall  
45 § Dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen för 
bortforsling och slutligt omhändertagande kan, efter ansökan till miljönämnden, 
medges om fastighetsinnehavaren själv kan omhänderta allt sitt matavfall och 
restavfall på den egna fastigheten på ett från hälsoskydds- och miljösynpunkt 
godtagbart sätt och det finns särskilda skäl för en sådan dispens.  
Fastighetsinnehavaren har fortsatt tillgång till kommunens återvinningscentral för att 
lämna sitt grovavfall, farligt avfall mm.  
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.  
Dispens från hämtning av hushållsavfall beviljas som längst 5 år i taget. 
  
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall  
46 § Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är helt 
obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning.  
Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt obeboelig och 
inte kan bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas anmälan.  
Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget.  
Obeboelig fastighet debiteras ingen grundavgift. 
 
47 § Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall.  
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är 
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst sex månader.  
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är 
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års 
hämtningsperiod, april till och med september.  
 
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. Tillsynsbesök får inte 
generera hushållsavfall. Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavare om att 
fastigheten inte kommer att nyttjas under den tid som anmälan avser ska bifogas 
anmälan.  
 
Uppehåll i hämtningen gäller endast för ett år i taget.  
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår. 
 
Bedömning 
Det är framför allt bedömningen av ”obeboelig” i §46 som väckt uppseende. Den 
bedömning som tillämpats är mer restriktiv än vad Kommunfullmäktige i Munkedal 
avsett. En möjlighet är att ta bort ”obeboelig”, samordna §46 och 47 och trycka mer 
på att fastighetsägaren får intyga att fastigheten inte utnyttjas/bebos. Prövningen 
bör göras av Rambo som via bl a förare har goda möjligheter att följa upp ett beslut 
om uppehåll av hämtning. 
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Avgifter för handläggning 
Rambo tar 200 kr per ärende för att hantera en begäran om undantag från 
föreskrifterna. Miljönämndens avgift är beroende på handläggningstiden. Under 2019 
uttas 1010 kr per timme.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Marginella förändringar eftersom en stor del av de aktuella fastigheterna inte betalt 
någon avgift 
 
Miljö 
Positiva effekter om fler fastigheter erbjuds fyrfackskärl 
 
Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Miljönämnden 
Rambo 
 
 
 
 

Mats Tillander 
 
 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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                                  Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-11 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2019-000044  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner 2019 som ej beretts färdigt 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 

kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 

redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  

 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som 

har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 

tid. Fullmäktige får då avskriva ärendet från vidare handläggning.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-26 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts 

färdigt.      

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts 

färdigt.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

 

 

129

linand001
Rektangel



 

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

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-26 

 

Dnr: KFN 2019-000044 

  

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Redovisning av pågående medborgarförslag och 

motioner som ej beretts färdigt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska kommunstyrelsen och 

nämnderna två gånger per år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag och 

motioner som inte har beretts färdigt.  

 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 

får då avskriva ärendet från vidare handläggning.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 
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Nummer Ankom Namn Beskrivning Kommentar
2019-000012 2019-02-14 Hans-Joachim Isenheim (MP) Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP (idéburet 

offentlig partnerskap)
Anmäld till KF 2018-03-28, § 
15, överlämnad från KS 2019-
02-11 § 19

2019-000013 2019-02-14 Liberalerna i Munkedal Motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de ideella 
organisationernas ställning i välfärdsarbetet

Anmäld till KF 2017-11-23, § 
86, överlämnad från KS 2019-
02-11 § 19

2019-000038 2019-05-06 Liberalerna i Munkedal Motion från Karin Blomstrande (L) om handikappbadplatser i 
Munkedal

Anmäld till KF 2019-04-29, § 
33

Nummer Ankom Namn Beskrivning Kommentar
2019-000018 2019-03-11 Kommunfullmäktige Medborgarförslag - Promenad - Motionsstigar i anslutning till 

Håby samhälle
Anmäld till KF 2019-02-25, § 
2, besvaradas av nämnd 
2019-09-11

Pågående motioner

Pågående medborgarförslag
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                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-17 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr 2019-000208  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 

motioner som ej beretts färdigt 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 

kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 

redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  

 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som 

har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 

tid. Fullmäktige får då avskriva ärendet från vidare handläggning.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-05 

Rapport pågående motioner och medborgarförslag - barn och 

utbildningsnämnden 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts 

färdigt.         

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

* Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts 

färdigt.       

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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Nummer Ankom Namn Beskrivning Kommentar
2019‐000039 2019‐02‐01 Rolf Jakobsson (KD) Motion från Kristdemokraterna med anledning av den 

Nyazeeländska Dunedin studien
Anmäld till KF 2018‐12‐13, § 
125, besvaras av BOUN 2019‐
09‐17

2019‐000123 2019‐03‐12 Christoffer Wallin (SD) Motion om att samtliga tätorter ska få behålla sina skolor Anmäld till KF 2019‐02‐25, § 
3

2019‐0000148 2019‐03‐11 Fredrik Olsson (KD) Motion från Fredrik Olsson (KD) om kurser i bedömning och 
betygsättning för kommunens skolor

Anmäld till KF 2019‐03‐25, § 
24, besvaras av BOUN 2019‐

Pågående motioner
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-05 

 

Dnr: BOUN 2019-000208 

  

Handläggare: 

Karin Ekholm 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Redovisning av pågående medborgarförslag och 

motioner som ej beretts färdigt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.       

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska kommunstyrelsen och 

nämnderna två gånger per år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag och 

motioner som inte har beretts färdigt.  

 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 

får då avskriva ärendet från vidare handläggning.      

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-19 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 61 Dnr VFN 2019-118 (KS 2019-111) 

 
Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga 
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de 
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till 
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
november. Tillägget ska införas i välfärdsnämndens reglemente, vilket är utfört. 
 
Kommunfullmäktige beslutade dessutom att nämnderna till fullmäktiges möte 23 
september, inkomma med ovanstående redovisning. Då välfärdsnämndens första 
möte efter sommaren var planerad till 19 september, begärdes förlängning av 
utsatt tid till fullmäktige 28 oktober. Förvaltningen har nu upprättat redovisning 
över motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt av 
välfärdsnämnden. 
 
Förlag på svar till respektive motion beräknas vara klara till välfärdsnämndens 
möte 2019-10-24 och överlämnas till kommunfullmäktiges möte 2019-11-28  
Välfärdsnämnden kommer därefter att följa fullmäktiges beslut om 
återkommande redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner i 
april och november. 
Förvaltningen har upprättat interna rutiner för att säkra arbetsgången. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-08-11 
Redovisning av motioner och medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 78 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden 
antar förslaget. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige  
Akten  
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Nummer Anmälts KF Namn Beskrivning Kommentar
VFN 2019-28 2018-12-13 Kristdemokraterna i Munkedal Motion från Rolf Jacobsson (KD) om att behålla funktionen 

som syn- och hörselinstruktör (2018-12-04)
Överlämnades till VFN     
2018-12-13

VFN 2019-39 2019-02-11 Kristdemokraterna i Munkedal Motion från Olle Olsson och Rolf Jacobsson (KD) att initiera 
till förvaltningen att omedelbart koppla in framdraget 
fibernät till Sörbygården (2018-08-14)

Överlämnades till VFN      
2019-02-11

VFN 2019-41 2019-02-11 Kristdemokraterna i Munkedal Motion från Kristdemokraterna "att gå från ord till handling 
och göra rätt prioriteringar" - förbättra 
anställningsförhållanden för vårdpersonal (2018-06-27)

Överlämnades till VFN      
2019-02-11

VFN 2019-56 2019-02-25 Göran Nyberg Liberalerna Motion från Göran Nyberg (L) om nytt ställningstagande om 
nybyggnation av äldreboende (2019-02-11)

Överlämnades till VFN      
2019-02-25

Pågående motioner
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Nummer Anmälts KF Namn Beskrivning Kommentar
VFN 2019-109 2019-06-24 Yvonne och Filip Lönnqvist Medborgarförslag från Yvonne och Filip Lönnqvist om att utreda 

möjligheterna till ett kommunalt projekt med syfte att bistå 
äldre med sociala kontakter (2019-06-07)

Överlämnades till VFN 2019-06-25

Pågående medborgarförslag
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                                  Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-11 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2019-000018  

Medborgarförslag - Promenad- Motionsstigar i 

anslutning till Håby samhälle 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen sköter idag, i samarbete med Friluftsfrämjandet Munkedal 

och Sörbygdens Friluftsfrämjande, delsträckor på Bohusleden. Dessutom 

sköter man i samarbete med Munkedals Skid- och Cykelklubb elljusspår 

på Önnebacka samt tillsammans med Hedekas IF elljusspår i Hedekas. 

 

Hans-Erik Ringström har tagit fram ett bra underlag i samband med sitt 

medborgarförslag. Om Håby IF har intresse av att anlägga föreslagna 

stigar kan eventuellt ett avtal träffas mellan dem och kommunen för drift 

och underhåll av dessa  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-27 

Beslut KF 2019-02-25 § 2 

Medborgarförslag - Promenad-Motionsstigar i anslutning till Håby 

samhälle 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Erik Ringströms 

medborgarförslag på promenad- och motionsstigar i Håby.      

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Erik Ringströms 

medborgarförslag på promenad- och motionsstigar i Håby.    

 

Beslutet skickas till 

Hans-Erik Ringström 
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                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-17 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 2019-000039  

Motion från Kristdemokraterna med anledning av den 

Nyazeeländska Dunedin studien. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna i Munkedal föreslår att ge ledningen inom Barn- och 

utbildning i uppdrag att inhämta kunskap om och i förlängningen 

implementera lämpliga delar av resultaten som framkommit i 

Dunedinstudien.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Munkedals kommun utgår i sitt 

arbete på förskolor och skolor från Skolverkets styrdokument, 

förordningar och allmänna råd.  

Det har hittills inte utfärdats några rekommendationer från Skolverket 

att tillämpa metoder grundade från Dunedinstudien.  

 

Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheten 

och de uppdrag myndigheten får från regeringen bland annat via det 

årliga regleringsbrevet. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med 

ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och 

vuxenutbildningen. Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få 

en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Det är 

Skolverkets uppgift att stödja, implementera och ge råd kopplade till 

skollagen, förordningar och föreskrifter.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-06 

Beslut KF 2018-12-13 § 125 

Motion från Rolf Jacobsson (KD)  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Yrkande 

Olle Olsson (KD): Bifall till motionen samt att Barn- och 

utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i början på nästa år 

bjuda in lämplig föreläsare för att ge en djupare förståelse angående vad 

som framkommit i studier som bygger på material från Dunedinstudien. 
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                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-17 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 46 

 

Propositionordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

Olle Olsson (KD) yrkande att bifalla motionen och finner att nämnden 

beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja: Avslå motionen 

Nej: Bifalla motionen 

 

Omröstningsresultat: 

Ja-röster: 3 

Nej-röter: 8 

 Ja Nej

  

Frida Ernflykt (M) X  

Christoffer Rungberg (M) X  

Pontus Reuterbratt (SD)  X 

Louise Skaarnes (SD)  X 

Carolina Gedda (SD)  X 

Caritha Jacobsson (S)  X 

Yvonne Martinsson (S)  X 

Jennie Olsson (S)  X 

Lars-Göran Sunesson (C)  X 

Olle Olsson (KD)  X 

Karin Blomstrand (L) X  

 3 8 

 

Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) yrkande gällande att 

ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i början av nästa år 

bjuda in lämplig föreläsare och finner att nämnden beslutar enligt 

förslaget. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen 
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Forts § 46 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

* Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i 

början på nästa år bjuda in lämplig föreläsare för att ge en 

djupare förståelse angående vad som framkommit i studier som 

bygger på material från Dunedinstudien.  

 

Reservation 

M- och L-gruppen 

 

Beslutet skickas till 

Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
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§ 47 Dnr 2019-000148  

Motion från Fredrik Olsson (KD) om kurser i 

bedömning och betygsättning för kommunens skolor 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslår Kristdemokraterna följande: 

1. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 

att genomföra kurser i bedömning och betygsättning på alla kommunens 

skolor. 

2. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 

att 

höja skolornas inriktningsmål från nuvarande 67% till ett mål värt 

namnet.  

3. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 

att kräva att kommunens skolor ska följa Skolverkets krav att de 

nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättningen. 

  

1. Genomförda och pågående aktiviteter inom barn-och 

utbildningsförvaltningen: 

• Samrättning av nationella prov 

• I bl.a. V8 -nätverken diskuteras betygskriterier 

• Anna Karlefjärd som är universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete 

och forskar inom rektorsutbildningen, har utbildat lärarna på 

Kungsmarksskolan i betyg och bedömning samt i systematiskt 

kvalitetsarbete.  

• Ämnesträffar på studiedagarna där betyg och bedömning varit ett 

tema 

• Webbaserad kurs med Kristian Lundahl 

• Pedagogerna genomför allteftersom Skolverkets webbaserade 

kurser i betyg och bedömning  

• Diskussioner pågår utifrån nya allmänna råd 

• En långsiktig strategi för ökade skolresultat kommer att tas fram 

utifrån analys av det systematiska kvalitetsarbetet. Det arbetet 

måste få vara just långsiktigt då kunskaper grundläggs från tidig 

ålder och stora, ihållande och ökade effekter därför inte visar sig 

på kort sikt. 
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Forts § 47 

 

2. Kommunens åttonde inriktningsmål lyder: Alla i arbetsför ålder 

ska vara anställningsbara i vår kommun.  

• Barn och utbildningsförvaltningens verksamhetsmål lyder: 

Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara. 

• Mot detta mål ska följande minst vara uppnått under 

2019: 

• Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom 

kommunens aktivitetsansvar till 77  

• Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 

70% 

• Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 

67% 

• Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år 77% 

Naturligtvis ska det yttersta målet vara 100% men i relation till 

föregående års resultat är det viktigt att sätta en rimlig 

målsättning inför varje nytt år.  

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 

15/16 53% 

16/17 57% 

17/18 55% 

18/19 61% 

Andel som har gymnasiebehörighet 

15/16 65% 

16/17 69% 

17/18 76% 

18/19 71% 

Under 2019 pågår en målprocess utifrån att Kommunfullmäktige har 

fastställt fyra nya inriktningsmål. Nämnderna tar sedan fram max två 

verksamhetsmål per inriktningsmål. Därefter ska verksamheterna 

skriva fram verksamhetsplaner med mätbara aktiviteter.  

3. Skolorna följer Skolverkets krav att de nationella proven särskilt 

ska beaktas vid betygssättningen. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-06 

Beslut KF 2019-03-25 § 24 

Motion från Fredrik Olsson (KD)  

149



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-17 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 47 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 

Yrkande 

Karin Blomstrand (L): Kommunfullmäktige beslutar att motionen är 

besvarad. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) yrkande och 

finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

 

Beslutet skickas till 

Fredrik Olsson, Kristdemokraterna 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 

 

150

linand001
Rektangel



151


	Politikerlista
	Föredragningslista
	1. Uppstart av arbete för framtagande av Översiktsplan 2035
	2. Delårsbokslut augusti 2019 för kommunstyrelsen
	3. Begäran om användande av statsbidrag för ökat bostadsbyggande
	4. Samordning och styrning av gemensamma nämnder samt avtalssamverkan
	5. Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
	6. Val till kommunala förtroendeuppdrag. (1-års val)
	7. Anmälan av delegationsbeslut
	10. Delårsbokslut augusti 2019 för Munkedals kommun
	11. Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys  2019
	12. Webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden
	13. Äskande om utökad ram för Välfärdsnämnden 2019 samt 2020
	14. Äskande om utökning av välfärdsnämndens budgetram 2019 efter prognos i delårsbokslutet för augusti 2019
	15. Äskande om utökad ram för budget 2020 från Samhällsbyggnadsnämnden
	16. Lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun
	17. Redovisning från kultur- och fritidsnämnden av pågående medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.
	18. Redovisning från barn- och utbildningsnämnden av pågående medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.
	19. Redovisning från välfärdsnämnden av pågående medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.
	20. Medborgarförslag - Promenad- Motionsstigar i anslutning till Håby samhälle
	21. Svar på motion från Kristdemokraterna med anledning av den Nyazeeländska Dunedin studien.
	22. Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om kurser i bedömning och betygsättning för kommunens skolor



