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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

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



 
 
  
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31 
                                                                                                                                       
                                                                                                       
Ledamöter  
Ordförande Jan Hognert (M) 
 Ausra Karlsson (M) 
1:e vice ordförande Göran Nyberg (L) 
 Christoffer Wallin (SD) 
 Pontus Reuterbratt (SD) 
 Louise Skaarnes (SD) 
2:e vice ordf Liza Kettil (S) 
 Rolf Berg (S) 
 Jenny Jansson (S) 
 Carina Thorstensson (C) 
 Rolf Jacobsson (KD) 

 
  
Ersättare  
 Christoffer Rungberg (M) 
 Johnny Ernflykt (M) 
 Karin Blomstrand (L) 
 Christer Börjesson (SD) 
 Mathias Johansson (SD) 
 Jan Petersson (SD) 
 Pia Hässlebräcke (S) 
 Sten-Ove Niklasson (S) 
 Yvonne Martinsson (S) 
 Helena Hansson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 
 
 
  
Inkallelseordning för ersättare 
 
För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, S, C, MP, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M, SD, S, C, MP, V, KD 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 

 



KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Ärende Sid 

Beslut av kommunstyrelsen 

1. Delårsrapport april för kommunstyrelsen
Dnr: KS 2019-25

70 

2. Budget 2020, plan 2021-2022 för kommunstyrelsen
Dnr: KS 2019-49 

82 

3. Utvecklingscentrum Munkedal
Dnr: KS 2018-589

96 

4. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr: KS 2019-28

100 

5. Information / Rapporter från förtroendevalda 103 

Beslut av kommunfullmäktige 
Ärenden som bereds av kommunstyrelsen 

6. Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund samt fråga
om ansvarsfrihet.
Dnr: KS 2017-408

104 

7. Delårsrapport april för Munkedals kommun
Dnr: KS 2019-25

169 

8. Skattesatsen
Dnr: KS 2018-442

199 

9. Beslut om borgensavigft
Dnr: KS 2018-442

200 

10. Mål och resursplan 2020, plan 2021-2022
Dnr: KS 2018-442 

201 

Tid: Måndagen den 10 juni 2019 kl. 09.00. 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum. 

Justeringsdatum: Måndagen den 17 juni, kl. 09.00 

Justeringsperson: Föregående möte: Carina Thorstensson (C) 

Ordförande: Jan Hognert (M) 

Sekreterare: Karin Kvist Ekholm 

Eventuella noteringar 

Kl. 09.00, Utbildning systematisk arbetsmiljö (Pia Skoglund, arbetsmiljöverket) sid. 6-69 
Kl. 11:00, Information om markanvisning Vadholmen och information om Kviström  

KOMMUNSTYRELSEN 



 
 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 
  

  
 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Ärende Sid 

11.  Policy om inköp och upphandling 
Dnr: KS 2019-114 

239 

12.  Regler för inköp och upphandling 
Dnr: KS 2019-113 

246 

13.  Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner 
Dnr: KS 2019-111 

253 

14.  Information från förvaltningen 
- 

 

 

 
 



 

 

 

 

Utbildning systematisk arbetsmiljö  
(Pia Skoglund, arbetsmiljöverket) 



Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla
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Regeringens 
arbetsmiljöstrategi är: 

• Ett hållbart arbetsliv

• Stärka den organisatoriska och 
sociala  arbetsmiljön 

• Nollvision för dödsolyckor
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Kvinnors och mäns sjukpenningtal 

(Uppdaterad 2019-04-26)



Anmälda arbetssjukdomar efter huvudsakliga besvär 2017

Källa: Arbetsmiljöverket (ISA)
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Arbetsmiljön är en fråga om 
jämställdhet

• Kvinnor och män har olika arbetsuppgifter och 
utsätts därför för olika risker. 
Den arbetsrelaterade ohälsan speglar detta! 

• Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är 
svagare i verksamheter där kvinnor är i 
majoritet.

• Organisationen gör skillnaden! Det handlar 
om medveten styrning av resurser, ledning 
och organisering av arbetet. 
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Tillgänglig arbetsmiljö

• Arbetssituationen ska ge utrymme för mänskliga 
variationer, till exempel variationer i erfarenhet och 
kompetens, längd, syn, hörsel samt läs- och skrivförmåga.

• Tillgänglighet handlar om att arbetsmiljön ska fungera för 
alla, oavsett funktionsförmåga eller funktionsnedsättning. 

• Det som är bra för alla kan vara nödvändigt för vissa.
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Arbetsmiljölagen omfattar

• Alla arbetstagare

• Elever i utbildning

Arbetsgivarens skyldigheter att 
förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet
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Ingen lag tar över någon annan

Hälso- och
sjukvårdslagen

Arbetsmiljölagen
Socialtjänstlagen

Skollagen
Lagen om stöd
och service 

Arbetsgivaren måste i en konkret situation förena arbetstagarnas, elevernas, 
brukarnas, patienternas och klienternas intressen

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer8
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Du som politiker i fullmäktige och 
nämnd är arbetsgivare

• Du är yttersta arbetsgivarrepresentanten 
för kommun och landsting/region

• Du ger förutsättningarna för 
arbetsmiljöarbetet

• Du ska se till att arbetsmiljölagen följs i 
verksamheten

• Du är byggherre vid ny och 
ombyggnationer
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Hur får du reda på vad som behövs för bättre arbetsmiljö

• Undersökningar och riskbedömningar

• Händelserapportering: tillbud, olycksfall, 
ohälsa

• Riskbedömning av arbetsmiljön vid 
förändringar

• Åtgärder i handlingsplaner  
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Följ upp 
varje år
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Roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet

• Politiker vad och när

• Tjänstemän hur och vem

• Respekt och tillit för varandras roller

• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter:  
väldefinierat uppdrag - resurser -
kunskaper - befogenheter 
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Arbetsmiljöproblem ska få sina lösningar

• Till exempel: Skola med dålig luft där 
arbetstagare och elever har huvudvärk 
och allergibesvär.

• Åtgärder för att få bort eller minska 
riskerna så snart det är praktiskt möjligt. 

• Arbetsmiljölagen godtar inte att en 
arbetsgivare låter bli att vidta åtgärder på 
grund av dålig ekonomi
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Arbetsmiljöverket inspekterar

• Besöker arbetsplatser och kontrollerar att 
arbetsgivaren följer arbetsmiljölagstiftningen 

• Identifierar brister utifrån 
arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifter och 
allmänna råd
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Om brister inte åtgärdas

Föreläggande och förbud – exempel:

• Föreläggande att åtgärda bristande 
ventilation på en skola.

• Förbud att placera patientsängar på ett 
visst sätt.

Föreläggande och förbud kan förenas 
med vite.
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Sanktionsavgifter eller böter

• Regler med sanktionsavgifter

• Bestämmelser belagda med böter
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Arbetsmiljöbrott

• I 3 kap 10 § Brottsbalken definieras 
straffansvaret

• Arbetsplatsolycka eller allvarligt tillbud på 
grund av brister i verksamheten -
åtalsanmälan

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer17 2019-06-03



Hjälp och stöd från Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL

• Korta utbildningsfilmer

• Skriftligt material

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer18 2019-06-03



• Ni har alla möjligheter att 
skapa bra arbetsmiljö.

• Med kunskap, kompetens, 
resurser och vilja kan ni 
komma långt.

• Mer information finns på: 
av.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer19 2019-06-03
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Förord

Den här skriften ger en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret i landets kom-
muner, landsting och regioner. Den vänder sig till dig som är förtroendevald 
inom denna sektor och syftar till att beskriva hur du kan arbeta för att säker-
ställa en god arbetsmiljö.

Med över en miljon medarbetare står kommuner, landsting och regioner för 
ungefär en fjärdedel av den svenska arbetsmarknaden. Att dessa medarbetare 
är engagerade, kunniga, ansvarstagande och motiverade är en förutsättning 
för att du som förtroendevald ska klara dina politiska uppdrag. För att lyckas 
i arbetsmiljöarbetet måste insatser göras utifrån såväl hälsofrämjande, före-
byggande och efterhjälpande/rehabiliterande perspektiv. Genom att ut-
veckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar både ekonomi 
och effektivitet. 

Arbetsmiljöfrågorna är dessutom viktiga eftersom Sverige befinner sig i en 
demografisk utmaning med en alltmer omfattande arbetskraftsbrist som gäller 
flera viktiga yrkesgrupper inom kommuner, landsting och regioner. Något av 
det viktigaste för att klara denna utmaning är att erbjuda en god arbetsmiljö 
och möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande.

Denna skrift belyser den viktiga arbetsgivarrollen ur flera olika aspekter:
 > Vilka lagar är det som styr landstingens, regionernas och kommunernas 

verksamhet?
 > Vad är arbetsmiljöfrågor?
 > Hur ska du rent praktiskt gå till väga med arbetsmiljöarbetet?
 > Vilket ansvar har medarbetare, skyddsombud, chefer, arbetsledare  

och förtroendevalda?
 > Aktuella rättsfall med kommentarer

Skriften är den fjärde upplagan i samma fråga. Den är framtagen av utredare 
Gunnar Sundqvist vid avdelningen för Arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner 
och Landsting.

Stockholm i december 2018

Agneta Jöhnk 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sveriges Kommuner och Landsting
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KAPITEL 1
Förtroendevald och  
arbetsgivarrollen
Vart fjärde år väljer svenska folket 41 000 förtroendevalda i kommuner, regio-
ner och landsting till sammanlagt 68 000 olika politiska uppdrag. En viktig del 
av detta uppdrag är att vara arbetsgivare. Uppdraget innebär, förutom en rad 
skyldigheter och möjligheter, även ett tydligt mandat att styra verksamhetens 
utveckling. Verksamheterna kan styras genom att fastställa mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet. Lönepolitiken, attraktiva anställningsvillkor och ar-
betsförhållanden, det vill säga en hälsofrämjande arbetsmiljö, jämställdhet, 
och mångfald är också viktiga komponenter.

Att vara arbetsgivare inom kommun, landsting eller region innebär stora 
möjligheter att utveckla verksamheter. Medarbetarna är en viktig resurs och 
en förutsättning för att samhällets välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet. 
Nyckeln till en positiv utveckling ligger i att du är aktiv och tydlig i din arbets-
givarroll.

”Som arbetsgivare är ett av dina mest centrala ansvarsområden att se till att 
din organisation har en god arbetsmiljö.”

Som arbetsgivare är ett av dina mest centrala ansvarsområden att se till att
din organisation har en god arbetsmiljö. Inte minst viktigt för arbetsmiljön
är att chef- och ledarskapet håller hög kvalitet. En förutsättning är att chefer 
och arbetsledare har rätt förutsättningar för att utöva sitt ledarskap. För att 
en kommun, region eller ett landsting ska fungera effektivt, krävs med andra 
ord en arbetsgivarpolitik som tar ett helhetsansvar för såväl verksamheten 
och medarbetarna som organisationen i stort.
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Lagen och arbetsgivarrollen

Kommunallagen slår fast att nämnderna ska driva verksamheten på ett till-
fredsställande sätt och i samråd med dem som nyttjar deras tjänster. Som 
kommunens, landstingets eller regionens högsta organ är det fullmäktige 
som ansvarar för att nämnderna får de resurser som behövs och ett tydligt 
uppdrag för att de ska kunna bedriva verksamheterna enligt lagen och full-
mäktiges målsättning.

Otydligheter faller tillbaka på fullmäktige. Fullmäktige har inte rätt att in-
gripa i enskilda ärenden som rör den löpande verksamheten.

Nämnderna har ansvar för förvaltningen och den löpande verksamheten, 
och ska verkställa fullmäktiges beslut. I praktiken är det medarbetarna som 
sköter det operativa arbetet, medan de förtroendevalda i varje nämnd enligt 
kommunallagen har det yttersta ansvaret för nämndens verksamhet – vilket 
även inkluderar arbetsmiljön.

Varje nämnd har, inom de budgetramar fullmäktige har beslutat, ett ansvar 
för att ha den personal och tillhandahålla de resurser som behövs för att verk-
samheten ska fungera. Skulle resurserna i en nämnd inte motsvara de behov 
som lagen eller fullmäktige kräver, är det nämndens uppgift att reda ut frågan 
med fullmäktige för att klara verksamhetens behov. Det slutliga ansvaret för 
en nämnds verksamhet – och därmed också dess medarbetare – är kollektivt 
för alla ledamöter i nämnden.
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Stora möjligheter till anpassning

Kommuner har stora möjligheter att organisera sina verksamheter utifrån 
lokala och regionala förutsättningar. För en del kommuner innebär det att 
minska antalet nämnder, för att istället lägga huvudansvaret för verksam-
heten, och därigenom arbetsmiljöfrågorna, på kommunstyrelsen och dess 
olika utskott. I andra kommuner har kommunstyrelsen fått ansvaret för den 
övergripande personalpolitiken och arbetsmiljöfrågorna. Nämnderna har ett 
verksamhetsansvar och ska se till att arbetsmiljölagen följs. Ur arbetsmiljö-
synvinkel är det viktigt att alla berörda har klart för sig vilken roll de har i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, så att ingen uppgift ”faller mellan stolarna”. 
Oavsett vilken modell man väljer, är det alltid fullmäktige som bestämmer 
hur många, och vilka, nämnder som ska finnas, och vad som är nämndernas 
uppgifter och inbördes förhållande. I 6 kapitlet kommunallagen anges kom-
munstyrelsens och nämndernas uppgifter och ansvar.

Det är väsentligt att du som förtroendevald är medveten om ditt uppdrag 
och ditt ansvar som arbetsgivare, eftersom både verksamhetens kvalitet och 
medarbetarnas prestationsförmåga är så beroende av den. I det avseendet 
är din parallella roll som företrädare även för medborgarna och partiet mer 
självklar – även om det ibland kan uppstå konflikter dem emellan.

”Ur arbetsmiljösynvinkel är det viktigt att alla berörda har klart för sig vilken 
roll de har i det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att ingen uppgift faller 
mellan stolarna’.”

8
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KAPITEL 2
Arbetsmiljölagen och  
andra lagar
Arbetsmiljölagen är en skyddslagstiftning som gäller för både privat och offent-
lig verksamhet. Att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en 
arbetsplats, utesluter inte att även medarbetaren har ansvar för att bidra till 
goda arbetslivsvillkor. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
gäller även i huvudsak för elever samt, i vissa fall, för deltagare i arbetsmark-
nadspolitiska program och för deltagare i praktik eller annan kompetens-
höjande verksamhet som anvisats av socialnämnd. 

Utöver kommunallagen finns andra lagar som påverkar kommunernas, 
landstingens och regionernas verksamhet. Dessa är exempelvis lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), skollagen, socialtjänstlagen (SoL), lagen om skydd mot olyckor, lagen 
om medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt arbetsmiljölagen (AML). 
Dessa lagar är likställda varandra och ingen tar över någon annan. 

Förhållandet till brukare och patienter regleras däremot i annan lagstift-
ning (bland annat de ovan nämnda). Varje verksamhet måste normalt an-
passas till de lagar som gäller för just den verksamheten. Medarbetarna kan 
dessutom i sin yrkesroll beröras av ytterligare lagar, exempelvis lagen om yr-
kesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet.
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Arbetsmiljölagen

Sakföreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2001:1

AFS

AFS

AFS

AFS

figur 1. Arbetsgivarens regelträd

 

Bilden är en illustration över arbetsmiljöreglerna. Arbetsmiljölagen är trädets rot och fundament. Arbets-
miljölagen är en ramlag, vilket innebär att den ger breda anvisningar om hur arbetsmiljön ska vara. Lagen 
riktar sig till arbetsgivaren. Stammen utgörs av föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(AFS 2001:1). Bladverket illustrerar ett sjuttiotal olika sakföreskrifter som handlar om allt från kemikalie-
hantering till hot och våld.

Arbetsmiljöreglerna bygger på en regelhierarki med bestämmelser på flera nivåer. Viktigast i denna 
hierarki är Arbetsmiljölagen (AML) som riksdagen beslutar om. På en lägre nivå finns föreskrifter som 
utfärdas av Arbetsmiljöverket (AFS). Myndigheten kan även utfärda allmänna råd eller vägledningsdoku-
ment som inte är bindande. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete

Verksamheten

Tobakslagen

Lagen om Stöd
och Service

Arbetsmiljö-
lagen

MBL

Socialtjänst-
lagen

Hälso- och 
sjukvårdslagen

figur 2. Bilden illustrerar exempel på några olika lagar som styr verksamheterna i kommuner och 
landsting och som i vissa fall kan komma i konflikt med varandra

Tre rättsliga avgöranden som speglar intresseavvägningen mellan arbetsmiljö-
lagen och angränsande lagstiftningar:

RÄTTSFALL 1: Tobaksrökning gruppboende

Det första målet rör ett gruppboende för personer med funktionsnedsättning, som fått sina 
boendeinsatser beviljade enligt SoL eller LSS. Varje person hade sin egen lägenhet och samt-
liga hade ett mycket stort omvårdnadsbehov. De flesta var rökare. Kommunen hade vidtagit 
åtgärder för att minimera medarbetarnas exponering för tobaksröken, bland annat genom att 
uppföra ett rökutrymme och att uppmana personerna att inte röka i lägenheterna i samband 
med vårdbesök. Medarbetare som inte ville vistas i en rökig arbetsmiljö hade dessutom 
erbjudits omplacering till likvärdigt arbete. Domstolen kom fram till att ytterligare krav mot 
kommunen på åtgärder i arbetsmiljön var orimliga i förhållande till de resultat som kunde 
uppnås. Arbetsmiljöaspekterna fick därmed stå tillbaka för de boendes behov av stöd och 
hjälp (Kammarrätten i Jönköping, mål nr 360-09, den 14 januari 2010. Se SKL cirkulär 10:21).
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RÄTTSFALL 2: Omsorgsnämnden

Det andra exemplet rör ett mål där Omsorgsnämnden i en kommun beslöt sig för att avbryta 
pågående hemtjänstinsatser för en enskild person. Samtidigt avslogs personens egen ansökan 
om bistånd. Beslutet motiverades med att vårdinsatserna, under rådande omständigheter,
innebar en fara för medarbetarnas hälsa eftersom den aktuella personen inte ville använda de 
hjälpmedel som behövdes, fysiskt motsatte sig den hjälp som lämnades och utsatte medar-
betarna för obehagliga situationer. Arbetsmiljöproblemen hade funnits i många år och man 
hade vid flera tillfällen träffats utan att nå en överenskommelse. Personen erbjöds då andra 
biståndsinsatser, bland annat korttidsboende (kommunalt eller privat), särskilt boende eller 
bistånd i form av tillsyn, matdistribution, måltidshjälp och trygghetslarm. Domstolen noterade 
att personen inte hade någon ovillkorlig rätt att erhålla viss bestämd insats. Eftersom perso-
nens behov kunde tillgodoses genom de alternativa insatserna, kunde arbetsmiljöintresset 
tillåtas att väga över. Omsorgsnämnden bedömdes ha fog för sitt beslut (Kammarrätten i 
Jönköping, mål nr 1259-10, den 12 november 2010. Se SKL cirkulär 11:33).

Kommentar: Domarna speglar den gråzon som verksamhetsansvariga ofta 
hamnar i när regler och krav från olika tillsynsmyndigheter ska följas. Kra-
ven är specificerade utifrån myndighetens tillsynsområde men tar inte alltid 
hänsyn till helheten, vilket kan medföra praktiska problem i tillämpningen 
av dem.

RÄTTSFALL 3: Vårdnadshavare arbetsmiljöproblem i skolan

Det sista fallet rör skolhuvudmannens ansvar att se till att skolpersonal och elever har en god 
arbetsmiljö. Bakgrunden var ett beslut av Försäkringskassan som beviljat en elev personlig 
assistans för tiden i skolan. Elevens vårdnadshavare har av assistansanordnaren anställts som 
personliga assistenter. Skolnämnden i kommunen har beslutat att den personliga assistansen i 
skolan inte fick utföras av någon av vårdnadshavarna, eftersom vårdnadshavarna varit kritiska 
och tillrättavisande mot lärarna i undervisningssituationer och framfört hotfulla uttalanden 
mot skolans personal och ledning. Högsta Förvaltningsdomstolen (mål nr 2486-11, den 7 
november 2012), bedömde att kommunen av hänsyn till arbetsmiljön i skolan hade rätt att 
neka vårdnadshavarna möjlighet att fungera som personliga assistenter till eleven i skolan, 
eftersom de genom sin närvaro har visat sig ha en alltför negativ påverkan på arbetsmiljön.

Kommentar: Kommunens beslut innebar inte att elevens rätt till insatsen
personlig assistans i skolan som sådan förvägrades, bara en begränsning av 
elevens möjligheter att fritt välja personliga assistenter.
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”Att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats, 
utesluter inte att även medarbetaren har ansvar för att bidra till goda arbets-
livsvillkor.”

Begreppet arbetsmiljö

Arbetsmiljön omfattar bland annat följande faktorer:
 > Buller
 > Luftkvalitet
 > Ergonomi
 > Kemiska och biologiska hälsorisker
 > Maskinskydd
 > Skydd mot fall och ras
 > Balans mellan krav och resurser
 > Arbetsbelastning
 > Arbetstider
 > Ledarskap
 > Organisatorisk och social arbetsmiljö
 > Personlig och yrkesmässig utveckling
 > Variation i arbete och möjlighet till återhämtning
 > Möjlighet att påverka sin egen arbetssituation
 > Arbetsanpassning och rehabilitering
 > Stick- och skärskador
 > Hot och våld
 > Kränkande särbehandling
 > Rökfri arbetstid

Verksamheten i kommuner, landsting och regioner innefattar alla dessa arbets-
miljöfaktorer.
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KAPITEL 3
Roller och uppgifter  
i arbetsmiljön
Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos dig som arbetsgivare. Samtidigt är 
alla medarbetare på arbetsplatsen sin egen arbetsmiljö, vilket ställer krav på 
medverkan, dialog och samarbete. Du bör därför se till att verksamheten på 
ett systematiskt sätt planeras, styrs och kontrolleras så att arbetsmiljön blir 
tillfredsställande för alla på arbetsplatsen. Utgångspunkten i denna process 
är det systematiska arbetsmiljöarbetet (utfärdad av Arbetsmiljöverket, AFS 
2001:1, även kallat SAM) som enligt lag ska bedrivas i samverkan med medar-
betare och skyddsombud. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och 
sociala förhållanden med betydelse för arbetsmiljön.

De grundläggande kraven på en arbetsgivare är alltid desamma, oavsett om 
verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi. Däremot kan kraven själv-
fallet variera beroende på verksamhetens art och olika branschers specifika 
förutsättningar. Generellt gäller dock att ditt arbetsmiljöansvar i egenskap av 
arbetsgivare är långtgående. Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbets-
givarrepresentanter bland annat ansvariga för att ”vidta alla åtgärder som 
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall1”.

Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren om risker i arbetet och hur de 
undviks, samt se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. En an-
nan viktig uppgift är att anpassa arbetsförhållandena till arbetstagarens sär-
skilda förutsättningar för arbetet. När arbetet planläggs måste hänsyn tas till 
att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

Not. 1. Se AML kap. 3 § 2.
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Arbetsmiljölagens omfattning

Arbetsmiljölagen gäller där ”arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räk-
ning”. I definitionen av arbetstagare ingår även personer som genomgår ut-
bildning, vilket innebär att den som bedriver skolverksamhet också har ett 
arbetsmiljöansvar för sina elever (undantag finns). På samma sätt likställs 
deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som har an-
visats av socialnämnd med arbetstagare – så länge de utför uppgifter som 
liknar ett förvärvsarbete. Även arbetsmarknadspolitiska program omfattas 
av lagen, vilket innebär att den som tar del av ett program ska likställas med 
arbetstagare och den som upplåter sin arbetsplats för programmet ska ses 
som arbetsgivare. Den som anlitar inhyrd arbetskraft ska följa föreskrifterna 
om systematiskt arbetsmiljöarbete och exempelvis undersöka arbetsförhål-
landena, bedöma risker, vidta åtgärder och ge instruktioner. På samma sätt är 
den som hyr ut arbetskraft skyldig att genomföra långsiktiga arbetsmiljöåt-
gärder, exempelvis i fråga om utbildning och rehabilitering och att alltid vara 
uppmärksam på den anställdes fysiska och psykiska belastning.

Vad gäller arbetsmiljölagens regler om rehabilitering (3 kap. 2 a §) är det 
viktigt att känna till rättsfall från arbetsdomstolen och den begränsning av 
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar som blivit praxis, till exempel:

 > Arbetskamrater får inte komma till skada (AD 1993:42)
 > Arbetsgivaren behöver inte utvidga sin verksamhet genom nya verksam-

hetsgrenar eller omorganisation (AD 2006:83)
 > Nya verksamhetsmoment behöver inte inrättas (AD 1993:42)

”Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter ansvariga 
för att ’vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall’”.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudet är medarbetarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor på arbets-
platsen. Skyddsombudets uppgift är att vaka över arbetsförhållandena och kon-
trollera att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Ombudet ska också delta vid planeringen av nya eller ändrade arbetslokaler 
eller arbetsmetoder och medverka vid de riskbedömningar som ska göras, till 
exempel i samband med användningen av skadliga ämnen eller vid planering av 
förändring av verksamheten. Skyddsombudets uppgift omfattar alla medarbe-
tare inom dennes skyddsområde, även de som har en annan (eller helt saknar) 
facklig tillhörighet. Ombudet utses av en lokal arbetstagarorganisation som 
normalt är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren.
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Om det inte finns en facklig organisation, kan arbetstagarna själva välja skydds-
ombud. Valet ska skriftligen anmälas till arbetsgivaren.

Ett skyddsombud kan enligt arbetsmiljölagen, kapitel 6 § 6 a, begära att 
arbetsgivaren vidtar åtgärder eller begära en undersökning för att säkerställa 
en tillfredsställande arbetsmiljö inom det egna skyddsområdet. Arbetsgivaren 
ska då genast lämna en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit begäran 
och därefter – utan dröjsmål – lämna besked i frågan. Gör inte arbetsgivaren 
det, kan skyddsombudet kräva att Arbetsmiljöverket meddelar ett föreläg-
gande eller förbud. Detta krav avser givetvis enbart arbetsmiljön, inte frågor 
som hänger ihop med exempelvis löner eller andra anställningsvillkor. 

Skyddsombudet har rätt att få den utbildning i arbetsmiljöfrågor och den 
ledighet med bibehållna anställningsförmåner som fordras för uppdraget. 
Hon eller han har också rätt att få del av de handlingar och upplysningar som 
behövs för uppdraget. Både arbetsgivare och arbetstagare kan bli skadestånds-
skyldiga om man hindrar skyddsombudet att fullgöra sina uppgifter. Värt att 
komma ihåg är att arbetsgivaren inte behöver vara överens med skyddsom-
budet innan beslut fattas eller åtgärder vidtas – även om enighet naturligtvis 
är önskvärd.

”Skyddsombudets uppgift är att vaka över arbetsförhållandena och att kontrol-
lera att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete.”
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Medarbetarens ansvar

Även den enskilde medarbetaren är skyldig att medverka i arbetsmiljö- 
arbetet, bland annat genom att följa givna föreskrifter och använda aktuella 
skyddsanordningar. Medarbetarna har ofta en god uppfattning om riskerna 
med det egna arbetet och arbetsförhållandena i övrigt. Det är därför bra om de 
kan delta i arbetsmiljöarbetet med förslag och synpunkter. Detta är särskilt 
viktigt i samband med riskbedömningar av arbetsmiljön. Att inte rätta sig efter 
skyddsföreskrifter kan äventyra såväl medarbetarens som arbetskamraternas 
säkerhet. För att få genomslag på genomförda insatser krävs återkommande 
information och samverkan med medarbetarna. Om en medarbetare bryter 
mot gällande regler eller rutiner, kan det bli aktuellt med arbetsrättsliga 
åtgärder. Det kan röra sig om exempelvis muntlig tillsägelse, skriftlig var-
ning eller förflyttning/omplacering. Ytterst kan det även bli fråga om att 
medarbetaren sägs upp (i regel ”av personliga skäl”). Det är därför viktigt 
att arbetsgivaren dokumenterar alla händelser som inträffar eller åtgärder 
som vidtas.

”Medarbetarna har ofta en bra uppfattning om riskerna med det egna arbetet 
och arbetsförhållandena i övrigt. Det är därför bra om de kan delta i arbets-
miljöarbetet med förslag och synpunkter.”

Rollen som skyddsombud

På https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/chefens-arbetsmiljoansvar.html finns skydds-
ombudsrollen beskriven mer i detalj. Där beskrivs bland annat i vilka situationer som 
arbetsgivaren måste samverka med skyddsombudet, och vad som gäller om arbets-
givaren och skyddsombudet inte är överens.
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KAPITEL 4
Fördelning av  
arbetsmiljöuppgifter
Rollfördelningen kring arbetsmiljön är densamma som för andra arbetsom-
råden i kommunen eller landstinget: de förtroendevalda i varje nämnd med 
verksamhetsansvar ska se till att det finns förutsättningar för att de aktuella 
lagarna följs. Det praktiska arbetsmiljöarbetet sköts sedan av chefer och med-
arbetare i det dagliga arbetet och i den löpande utvecklingen av verksamheten. 
I det här sammanhanget är det viktigt att du som förtroendevald ser till att 
chefer och arbetsledare får ett väldefinierat och rimligt uppdrag, med alla de 
resurser, kunskaper och befogenheter som krävs för att driva verksamheten 
med en bra arbetsmiljö. Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och att 
vidta åtgärder. Med resurser avses ekonomiska medel, tillgång till kompetenta 
medarbetare, utrustning, lokaler, tid och kunskaper.

Huvudprincipen – att högsta ledningen har det yttersta arbetsmiljöansvaret 
– gäller så länge inte ett särskilt arbetsmiljöuppdrag har tilldelats någon annan 
person eller funktion på ett klart och tydligt sätt. Även i sådana fall har dock 
den högsta ledningen alltid kvar det yttersta ansvaret för att försäkra att verk-
samheten håller en god arbetsmiljö. Om så inte är fallet – ingrip!
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Skriftlig fördelning viktig

I kommuner och landsting är det obligatoriskt att det finns en skriftlig fördel-
ning av arbetsmiljöuppgifter. Denna överenskommelse bör vara underteck-
nad av båda parter – både av den som fördelar uppgiften och av den som åtar 
sig densamma. Saknar mottagaren tillräckliga befogenheter eller medel för 
sitt uppdrag, ska denne vända sig till uppdragsgivaren för att få utökade re-
surser. Om så inte sker, bör uppdragstagaren i stället frånsäga sig – i dagligt 
tal returnera – sin uppgift.

”I kommuner, regioner och landsting är det obligatoriskt att det finns en 
skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter.”

Det innebär inte att man säger upp sin anställning eller chefsuppgift, och 
ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som vanligt. Saknas en tydlig, 
skriftlig fördelning, ligger det faktiska arbetsmiljöansvaret normalt kvar på 
den högre beslutsnivån i organisationen (detta gäller dock inte om uppgiften 
ingår som en del av en större arbetsuppgift eller hör till en viss yrkesroll, till 
exempel chefer med personalansvar eller lärare i förhållande till sina elever). 
Viktigt att komma ihåg är att nämnden alltid har det yttersta arbetsgivar-
ansvaret för arbetsmiljön, och därför måste följa upp hur denna ser ut. Är 
arbetsmiljön otillfredsställande är det nämndens ansvar att vidta nödvändiga 
åtgärder.

Delegation enligt kommunallagen

Den delegering som enligt kommunallagen får ske av nämnds beslutanderätt 
till anställd i kommunen (6 kap 33 § KL) och förvaltningschefs rätt att vidare-
delegera beslutanderätten (6 kap 37 §) förväxlas ibland med fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter som ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, § 6. Fördelningen kan med fördel 
skiljas bort från kommunens delegationsordning för att undvika missförstånd.

Värt att tänka på vid uppgiftsfördelning:
 > Fördela – men abdikera inte! Följ regelbundet upp hur arbetsmiljöarbetet 

utvecklas och ingrip om det inte fungerar som det var tänkt.
 > Det är hur arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken som är det viktiga. 

Stäm av att riskbedömning har gjorts innan beslut om verksamhetsför-
ändringar fattas i nämnd och styrelse.
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Var noga med:
 > Att uppgifterna är fördelade på tillräckligt många medarbetare.
 > Att de som får uppgifterna har en självständig ställning och en egen rimlig 

arbetssituation.
 > Att de som får uppgifterna har tillräckliga befogenheter och resurser.
 > Att fördelningen görs skriftligt och undertecknas av både den som fördelar 

och den som tar emot uppgiften.
 > Att den som gör fördelningen följer upp hur den har fungerat och ingriper 

om något behöver förbättras.
 > Att de som får uppgifterna har tillräckliga kunskaper om: a) regler som har 

betydelse för arbetsmiljön; b) fysiska, organisatoriska och sociala förhål-
landen som innebär risker för ohälsa och olycksfall; c) åtgärder för att 
förebygga ohälsa och olycksfall samt d) arbetsförhållanden som främjar 
en tillfredsställande arbetsmiljö.

”Det är viktigt att du som förtroendevald ser till att chefer och arbetsledare får 
ett väldefinierat uppdrag, med alla de resurser, kunskaper och befogenheter 
som krävs för att driva verksamheten med en bra arbetsmiljö.”
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Arbetsuppgift

Befogenheter
Resurser

Kunskaper
Kompetens

Minneslista vid uppgiftsfördelning:
 > Bestäm vilka uppgifter i arbetsmiljöarbetet som behöver fördelas.
 > Utgå från organisationen.
 > Det är bra om arbetsmiljöansvaret följer verksamhetsansvaret så att inget 

faller mellan stolarna.
 > Lägg uppgifterna på chefer med personalansvar eller på arbetsledare.
 > Även enskilda medarbetare med speciella uppgifter, till exempel lärare, 

bör omfattas av fördelningen.
 > Se till att inga uppgifter glöms bort.
 > Hur ska uppgiftsfördelningen utanför fasta arbetsställen och arbetstider 

hanteras?
 > Lägg uppgifter på en bestämd person eller funktion, inte på en hel grupp.
 > Bestäm vad som ska gälla vid sjukdom, semester och annan frånvaro.
 > Beskriv uppgifterna detaljerat och konkret.
 > Ge befogenheter, resurser och kunskaper för uppgifterna.
 > Ange om det finns rätt till vidarefördelning.
 > Komplettera med muntlig information.
 > Informera berörd personal.
 > Genomför en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

figur 3. Att tänka på vid uppgiftfördelning



22 Så klarar du arbetsmiljöansvaret. Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner22 Så klarar du arbetsmiljöansvaret

KAPITEL 5
Verktyg på vägen

Samverkansavtalet

Samverkansavtalet har slutits mellan SKL, Sobona och centrala fackliga or-
ganisationer inom den kommunala sektorn. Samverkan bygger på att alla kan 
och vill bidra till att utveckla verksamheten och hitta lösningar på problem. 
Avtalet belyser syftet med samverkan – vikten av medarbetarnas delaktighet 
och engagemang. I Samverkansavtalet görs en tydligare koppling mellan sam-
verkan, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor. Arbetsmiljöfrågorna hanteras 
som en del i samverkanssystemet. AML kräver att arbetsgivaren ska förebyg-
ga ohälsa och olycksfall i arbetet, ofta i samverkan med arbetstagare. Genom 
att hantera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffar, i samverkansgrupp och 
på skyddskommitté uppfylls dels kraven i AML och dels utvecklas det lokala 
arbetsmiljöarbetet.

”Enligt Samverkansavtalet ska arbetsgivare, fackliga organisationer, skydds-
ombud och medarbetare tillsammans arbeta för en väl fungerande verksamhet 
med en bra arbetsmiljö.”

Arbetsmiljöutbildning

Det är angeläget att chefer, medarbetare och skyddsombud får en relevant 
utbildning i arbetsmiljöfrågor och hur risker och brister kan undanröjas. God 
kompetens är grunden för ett bra arbetsmiljöarbete. 

De centrala parterna har i Suntarbetslivs regi tagit fram en arbetsmiljö-
utbildning för chefer och skyddsombud. I utbildningen finns en pedagogisk 
blandning av filmer, poddradio etc, Här finns även underlag för gemensamma 
samtal som bidrar till ett lärande om arbetsmiljöfrågor. Här rekommenderas 
att chefer och skyddsombud går samma utbildning för att skapa en gemensam 
bas för ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan.
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Länk till Suntarbetslivs hemsida om arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett annat värdefullt hjälpmedel i arbetet med att säkerställa en bra arbetsmiljö 
är föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), i dagligt tal 
benämnd SAM. Föreskriften innebär att cheferna på en arbetsplats är skyldiga 
att i samverkan med medarbetare och skyddsombud:

 > Ta fram en skriftlig arbetsmiljöpolicy om hur arbetsförhållandena ska vara.
 > Ta fram skriftliga rutiner som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska gå till.
 > Fördela arbetsmiljöuppgifterna med befogenheter och resurser till chefer 

och arbetsledare (ska dokumenteras skriftligt).
 > Ge arbetstagarna kunskaper om arbetet och dess risker. Cheferna behöver 

särskilda kunskaper.
 > Undersöka verksamheten och bedöma riskerna i arbetsmiljön regelbundet, 

bland annat vid planerade förändringar (ska dokumenteras skriftligt).
 > Omedelbart undanröja risker och brister i arbetsmiljön och upprätta 

en skriftlig handlingsplan för åtgärder som inte kan vidtas omgående. 
Genomförda åtgärder ska kontrolleras.

 > Utreda arbetsskador och allvarliga tillbud.
 > Årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och 

ändra vid behov.
 > Vid behov anlita företagshälsovården eller annan sakkunnig hjälp.
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figur 4. Figuren beskriver att det finns fyra uppgifter i SAM, som man hela tiden måste arbeta 
med, som i ett hjul: undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp

Mer om SAM

SAM är grundbulten för hur man ska arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor.

Tips: Initiera eller stöd gärna utbildning för viktiga aktörer i arbetsmiljöarbetet,  
till exempel chefer och skyddsombud.

figur 5. Bilden beskriver olika aktiviteter som ska ske inom ramen för SAM

Arbetsmiljöpolicy

Undersök arbetsmiljön Bedöm riskerna

Handlingsplan
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kompetens
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KAPITEL 6
När arbetsmiljön brister  
– Arbetsmiljöverkets roll
Det bästa sättet att förebygga arbetsmiljörisker är att se till att chefer och 
arbetsledare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans 
med medarbetare och skyddsombud. När en verksamhet ändå brister i sin 
arbetsmiljö på ett sätt som kan leda till ohälsa eller olycksfall, kan Arbets-
miljöverket, AV, kräva att åtgärder vidtas. Kraven riktar sig då normalt mot 
arbetsgivaren – i detta fall mot den enskilda kommunen eller landstinget. 
Sådana beslut kan förenas med ett vite och kan överklagas till förvaltnings-
domstol – förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen. 
(För överklagande till kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen krävs 
prövningstillstånd).

Inspektion – så går den till

Arbetsmiljöverkets inspektion inleds ofta med en föranmälan. Verket brukar 
normalt ange syftet med inspektionen, till exempel om den gäller hela arbets-
platsen en specifik arbetsmiljöfråga eller om inspektionen är ett led i ett riks-
omfattande projekt. Vid inspektioner är det viktigt att du som arbetsgivare 
företräds av personer som kan beskriva verksamhetens inriktning och det 
interna arbetsmiljöarbetet. Dessa personer bör ha befogenhet att besluta om 
och genomföra nödvändiga ändringar i verksamheten. Det kan till exempel 
vara förvaltningschef, klinikchef, rektor eller verksamhetschef. Det är bra om 
personal från HR och fastighetsavdelningen medverkar när så behövs. Även 
du som förtroendevald bör vara med om inspektionen berör övergripande 
frågor i verksamheten. I vissa av Arbetsmiljöverkets nationella inspektions-
kampanjer i kommuner, landsting och regioner finns rutiner för återkoppling 
till förtroendevalda. 
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Det är arbetsgivarens ansvar att kalla det berörda skyddsombudet till inspek-
tionen. Innan denna avslutas brukar AV:s företrädare, oftast en arbetsmiljö-
inspektör, sammanfatta sina iakttagelser och vilka krav på förändringar som 
kommer att ställas. Det finns alltid utrymme, såväl under som efter inspektionen, 
att enskilt framföra synpunkter eller begära förtydliganden.

Arbetsmiljöverket meddelar sedan i ett skriftligt inspektionsmeddelande 
där de formella kraven formuleras. Om inte åtgärder vidtas för att undanröja 
bristen eller risken, kan AV med stöd av arbetsmiljölagen meddela föreläg-
ganden eller förbud mot arbetsgivaren.

Att AV ställer krav innebär inte automatiskt att verksamheten måste rätta sig 
efter dem. De kan både ifrågasättas och – när det gäller föreläggande och förbud 
– överklagas. I beslutet från AV står hur och inom vilken tid som överklagandet 
måste göras. Om överklagandet inte görs i rätt tid, blir kraven bindande för 
verksamheten. Det är alltid bra om nämnden eller styrelsen följer upp alla 
inspektionsmeddelanden och förelägganden/förbud från AV. AV:s krav i ett 
inspektionsmeddelande innebär oftast inte att alla åtgärder behöver vara 
genomförda innan svarstiden. Det räcker då att beslut är fattat och tidplan 
upprättad i samverkan med skyddsombud. Men kom ihåg: som arbetsgivare 
är du alltid ansvarig för arbetsmiljön – oavsett om AV har ställt krav eller inte.

figur 6. Figuren beskriver ett ärendes gång efter en inspektion där Arbetsmiljöverket anser att 
kraven inte är tillräckligt åtgärdade

Inspektion

Ny inspektion, 
åtgärder ej vidtagna

Ny inspektion, 
åtgärder ej vidtagna

Ny inspektion, 
åtgärdar ej vidtagna

Inspektionsmeddelande

Underrättelse om att föreläggande 
eller förbud övervägs

Föreläggande eller förbud, 
med eller utan vite

Begärande av utdömande 
av vite



27Så klarar du arbetsmiljöansvaret. Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner

Mer om Arbetsmiljöverket

AV genomförde under år 2017 sammanlagt 2 022 besök i förvaltningsstyrda verksam-
heter i kommuner, landsting och regioner. Samma år skrev verket 914 inspektionsmed-
delanden/inspektionsprotokoll och meddelade 107 förelägganden och förbud med vite.

SKL har tagit fram konkreta råd för att underlätta kontakterna med AV och ge råd om 
hur verkets krav kan hanteras. På AV hemsida finns ytterligare information. 

”Att AV ställer krav innebär inte automatiskt att verksamheten måste rätta 
sig efter dem. De kan både ifrågasättas och – när det gäller föreläggande och 
förbud – överklagas.”
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Två exempel på rättsfall som illustrerar hur AV fungerar i praktiken.

RÄTTSFALL 1 AV: Slöjdsal

Förvaltningsrätten i Stockholm avgjorde ett mål som gällde arbetsmiljön i slöjdsalen i en skola. 
AV hade förelagt kommunen att undanröja en del angivna brister i slöjdsalen. Föreläggandet, 
som hade knutits till ett vite på 89 000 kronor, gällde bland annat krav på riskbedömning, intro-
duktion av eleverna och skyddsåtgärder för flera maskiner som användes. Då kommunen inte 
rättade sig efter föreläggandet, vände sig AV till Förvaltningsrätten och begärde att vitet skulle 
dömas ut. Kommunen invände då att man inte hade kunnat följa föreläggandet, eftersom 
skolan var på väg att omorganiseras och i samband med detta skulle få en helt ny slöjdsal. 

När målet två år senare kom upp i domstolen hade de flesta av kraven i föreläggandet 
uppfyllts, bland annat genom att den nya slöjdsalen hade färdigställts. Trots detta beslöt 
domstolen att vitet skulle dömas ut. I motiveringen menade domstolen att AV:s föreläggande 
var ”lagligt grundat” och tillräckligt preciserat för att kunna följas. Eftersom det inte hade 
överklagats, hade det också vunnit laga kraft. Att de flesta åtgärderna hade vidtagits efter 
utsatt tid var med andra ord inte skäl nog för att slippa vitet. Det hade inte heller funnits några 
faktiska eller rättsliga hinder för kommunen att följa föreläggandet (vitet jämkades dock ner 
till 20 000 kronor.) Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 10663-10, den 17 augusti 2010).

Kommentar: En kommun eller ett landsting kan inte underlåta att följa ett 
föreläggande bara för att någon form av omorganisation är på gång. Regeln är 
att AV:s krav ska följas om de går att följa. Om ansvariga på en kommun sedan 
märker att man av tidsbrist eller av andra skäl inte kan vidta de åtgärder som 
beskrivits, bör man med stöd av 27 § förvaltningslagen ansöka hos AV att om-
pröva föreläggandet. Ansökan ska göras innan tidsfristen löpt ut.
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RÄTTSFALL 2 AV: Arbetsbelastning på akuten

Förvaltningsrätten i Malmö upphävde ett föreläggande av AV mot Region Skåne att vidta 
åtgärder för att minska vad man ansåg var en ohälsosam arbetsbelastning för arbetstagarna 
på akutmottagningen SUS i Lund. Föreläggandet var belagt med ett vite på 4 miljoner 
kronor. I sin dom konstaterade domstolen att ett beslut om föreläggande måste uppfylla 
grundläggande rättssäkerhetskrav, bland annat genom att preciseras så tydligt att det inte 
finns några som helst tvivel om vilka åtgärder som behöver vidtas för att föreläggandet ska 
vara uppfyllt. AV:s sätt att i det aktuella föreläggandet använda uttryck som ”märkbart” och 
”åtminstone” ansågs strida mot detta krav. AV tydliggjorde först i förvaltningsrätten vad 
man avsåg i beslutets kravpunkter.

Regionen ansågs därmed ha fått alltför stort utrymme att själv bestämma vilka metoder 
som skulle användas för att nå upp till kraven, vilket medförde att föreläggandet upphävdes 
(Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 2331-13, dom den 4 juni 2013).

Kommentar: Domen visar att du som arbetsgivare har rätt att få veta exakt
vilka åtgärder som måste vidtas för att undgå att vitet döms ut. Oklarheter
faller tillbaka på AV. Om din kommun, ditt landsting eller din region mottar 
ett oklart och otydligt föreläggande och förbud: överväg att överklaga – och se 
till att göra det i tid!

Kom ihåg

Som arbetsgivare är du alltid ansvarig för arbetsmiljön – oavsett om AV har ställt  
krav eller inte. Huvudinriktningen för arbetsmiljöarbetet ska vara att utveckla  
kommunens interna arbetsmiljö och verksamhet, inte att göra Arbetsmiljöverket 
eller facket tillfreds.
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KAPITEL 7
Den organisatoriska och  
sociala arbetsmiljön
Dagens teknikutveckling har inneburit förbättringar beträffande många tradi-
tionella fysiska arbetsmiljöproblem. Denna utveckling har även möjliggjort 
för flera arbetstagare att arbeta oberoende av tid och plats vilket bland annat 
underlättat flexiblare arbetstider. Samtidigt kan teknikutvecklingen skapa 
arbetsmiljöproblem. Om gränsen mellan arbete och fritid blir alltmer fly-
tande kan det medföra stressbelastning. I vissa välfärdsyrken finns det ingen 
exakt gräns för när man gjort ett fullgott arbete. Detta är tendenser som kan 
komma att bli ännu mer markanta i framtiden vilket gör att det krävs ett väl 
utbyggt systematiskt arbetsmiljöarbete med tydliga riktlinjer för när och hur 
medarbetarna ska vara tillgängliga i sitt arbete.

En konsekvens har varit att intresset för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön ökat. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö 
(AFS 2015:4) reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och 
kränkande särbehandling – i dagligt tal benämnd OSA. Genom den verksam-
hetsutveckling och de stödjande insatser som arbetet med föreskriften om 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön innebär kan kvaliteten för både 
brukare, patienter, elever och medarbetare förbättras. 
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Följande karakteriserar en god organisatorisk och social arbetsmiljö:

Mål Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbets-
miljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens 
förmåga att motverka ohälsa.

Fördelning Tydlig fördelning av arbetsuppgifter, resurser och befogenheter som är 
känd för medarbetarna.

Kunskap Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om:
1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Medverkan Medarbetarna har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter och  
medverka i förändrings- och utvecklingsarbete som rör verksamheten.

Information Medarbetarna får information som rör både den egna arbetssituationen 
och verksamheten i sin helhet.

Utveckling Medarbetarna har anpassade arbetsuppgifter som ger utrymme  
för egen utveckling.

Gemenskap Medarbetarna ingår i en arbetsgemenskap som ger trygghet och  
social samhörighet.

Tillit Medarbetarna har tillit till ledningens förmåga att driva verksamheten 
effektivt.

Social arbetsmiljö Den sociala arbetsmiljön handlar om möjligheter till psykisk hälsa och 
personlig utveckling. Den styrs av faktorer som arbetsorganisation, 
arbetets innehåll och upplägg, men också känslan av att befinna sig i 
ett sammanhang med ett meningsfullt arbete, eget ansvar, inflytande 
och kontroll över den egna arbetssituationen.

Organisatorisk 
arbetsmiljö

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om villkor och förutsätt-
ningar för arbetet som inkluderar:
1. ledning och styrning,
2. kommunikation,
3. delaktighet, handlingsutrymme,
4. fördelning av arbetsuppgifter och
5. krav, resurser och ansvar.

Resurser för arbetet Det i arbetet som bidrar till att:
1. uppnå mål för arbetet, eller
2. hantera krav i arbetet.

Resurser kan vara: arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens  
och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, 
möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kollegor 
och möjligheter till återhämtning.

Kränkande  
särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande 
sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbets-
platsens gemenskap.

Ohälsosam  
arbetsbelastning

När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna 
obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till 
återhämtning är otillräckliga.



32 Så klarar du arbetsmiljöansvaret. Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner32 Så klarar du arbetsmiljöansvaret

KAPITEL 8
Straffrättsligt ansvar
När polis och åklagare utreder om någon ska ställas till svars för arbetsmiljö-
brott eller brott mot arbetsmiljölagen, granskas arbetsgivarens aktiva arbets-
miljöarbete. Om någon har brustit i sitt ansvar att utföra skyddsåtgärder och 
det finns ett tydligt samband mellan försummelsen och en inträffad arbets-
platsolycka, kan denne komma att dömas för arbetsmiljöbrott. Ofta handlar 
försummelser om att reglerna i AML, arbetsmiljöförordningen (AMF) eller 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) inte har följts.

Prövningen sker utifrån brottsbalkens bestämmelse om arbetsmiljöbrott 
(3 kap 10 § Brottsbalken). Själva prövningen fokuserar särskilt på riskbedöm-
ningen, om den har gjorts, om åtgärder har vidtagits för att undanröja brister, 
om verksamheten kontrollerats ur arbetsmiljösynpunkt, om medarbetarna 
haft kännedom om arbetets risker och brister samt fördelningen av arbets-
miljöuppgifter. Försummelser avseende det sistnämnda kan leda till att den 
som brustit i fördelningen av den aktuella arbetsmiljöuppgiften ställs till 
straffrättsligt ansvar.

Detta gäller även förtroendevalda i nämnder eller styrelser. Åtal kan 
väckas mot flera befattningshavare för samma arbetsplatsolycka, var och 
en efter sin egen försummelse och sitt ansvar. Avgörandet sker utifrån vem 
som har beslutsmakten i det enskilda fallet och som inte vidtagit de åtgärder 
som varit rimliga.

”Om någon har brustit i sitt ansvar att utföra skyddsåtgärder, kan denne 
komma att dömas för arbetsmiljöbrott.”
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tabell 1. Tabellen illustrerar skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar. En skillnad är 
att arbetsmiljöansvaret gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet och tar sikte på situationen 
innan någon olycka inträffat i arbetet.

Arbetsmiljöansvaret AML Straffansvaret AML och BrB

Förebyggande syfte Sanktionerande syfte

Kan ligga på fysiska eller juridiska personer Kan bara ligga på fysiska personer/Företagsbot

Kan inte flyttas Kan hamna på olika personer

Arbetsgivaren fördelar uppgifter Domstolen beslutar om straff

Uppgiftsfördelningen görs i förväg Straff bestäms i efterhand

Fördelningen förutsätter befogenheter, 
resurser, kunskaper och tydlighet

Straff förutsätter uppsåt eller oaktsamhet,  
befogenheter, resurser, kunskaper och tydlighet

Är lätt att konstatera Är ofta komplicerat att reda ut
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Exempel på rättsfall som förtydligar straffansvaret vid arbetsmiljöbrott.

RÄTTSFALL ARBETSMILJÖBROTT: Ordförande i KS

I ett uppmärksammat fall dömdes ordföranden i kommunstyrelsen och förvaltningschefen i en 
kommun för arbetsmiljöbrott i samband med en olycka under ett rivningsarbete som utfördes 
av anställda i kommunen. Domstolen ansåg att arbetsgivaren brustit i tillsyn och kontroll över 
arbetsmiljön på arbetsplatsen, bland annat genom att underlåta att upprätta en arbetsmiljö-
plan och att inte se till att rivningsarbetet hade den ledning och övervakning som krävdes för 
en säker arbetsmiljö. Arbetstagarna hade inte heller tillräckliga kunskaper om riskerna med 
rivningsarbetet och hur dessa kunde förhindras. Domstolen fann därför att det förelåg ett 
orsakssamband mellan bristerna i arbetsmiljön och det dödsfall som olyckan krävde. Domstolen 
konstaterade att kommunen har arbetsgivaransvaret och därför alltid måste klargöra vilket 
styrorgan (en viss nämnd eller styrelse) som ytterst företräder arbetsgivaren. Detta styrorgan 
kan sedan delegera arbetsmiljöuppgifter till chefer som tar på sig arbetsgivarrollen i det 
dagliga arbetet. Domstolen konstaterade också att kommunen, i egenskap av fastighetsägare, 
var byggherre och därför var skyldig att upprätta arbetsmiljöplan. Enligt kommunens personal-
policy var det förvaltningschefen som ytterst företrädde arbetsgivaren och därför borde ha 
sett till att arbetsmiljöplanen upprättades innan rivningsarbetet påbörjades. I kommunen 
pågick en omorganisation, vilken domstolen menade hade satt arbetsmiljöansvaret ur spel. 
Enligt domstolen påverkade denna omständighet dock inte arbetsgivarens grundläggande 
arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1 § KL leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter. I reglementet för kommunstyrelsen angavs att denna svarar 
för samordningen av kommunens arbetsmiljöarbete. Domstolen ansåg att kommunstyrelsen 
hade det yttersta ansvaret för att kommunens verksamhet bedrevs på ett lagenligt sätt och 
att tillse att rollfördelningen beträffande arbetsgivarens arbetsmiljöansvar blev klarlagd. Kom-
munstyrelsens ordförande borde ha säkerställt en tydlig rollfördelning för detta ansvar, och 
därigenom också sett till att arbetsmiljöarbetet inom kommunen bedrevs på ett lagenligt sätt. 
Genom sin underlåtenhet att vidta sådana åtgärder ansågs ordföranden därmed ha bidragit till 
de brister i arbetsmiljön som orsakade olyckan. Ordföranden och förvaltningschefen dömdes 
till 50 dagsböter vardera (Göta Hovrätt, mål nr B 2701-05,den 22 december 2006).

Domen överklagades, men Högsta Domstolen gav inte prövningstillstånd (Mål nr B435-07 
den 5 februari 2008).
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RÄTTSFALL ARBETSMILJÖBROTT: Olycka vid praktik

En 16-årig elev på Båtbyggarskolan ådrog sig bestående men när han fastnade med båda 
händerna i en bredbandsputs i samband med arbetsplatsförlagd utbildning (APU) hos en 
snickerifirma i Kalmar. Olyckan ledde till att åklagaren åtalade både ordföranden och för-
valtningschefen i kommunens Barn- och Ungdomsnämnd.

Enligt tingsrätten var ansvaret för APU-placeringarna otydligt, liksom valet av praktikplats 
och elevens uppgifter med hänsyn till dennes ålder och erfarenhet. Något besök av lärare på 
arbetsplatsen, för att se vilka maskiner som fanns och vilka risker som förelåg, hade inte skett. 
Inte heller fanns några skriftliga rutiner på praktikföretaget om besök av skolan för att eliminera 
eventuella risker. Skolan hade dessutom inte kontrollerat huruvida instruktör/handledare på 
arbetsplatsen var utsedd. Enligt tingsrätten hade skolan därmed underlåtit att göra vad som 
ålegat den enligt arbetsmiljölagstiftningen vid val av APU.

Arbetsgivarens ansvar vilar i första hand på högsta chefen, men delegering kan ske. I all 
form av delegering är det viktigt att klargöra vem som i olika avseenden bär ansvaret för att 
arbetsmiljölagstiftningen följs. Otydlig delegering medför att ansvaret ligger kvar på den 
närmast högre nivån. Befattningshavare kan ha ett visst ansvar för säkerheten även utan 
delegering om det följer med deras uppgifter (faktisk delegation). Lärare har normalt ansvar 
för elevernas arbetsmiljö till den del som är hänförlig till lärarens omedelbara tillsyn av eleven. 
Detta ansvar fritar inte högre befattningshavare från ansvar.

Saknas en uttrycklig delegation, vilar arbetsmiljöansvaret enligt Regeringsformen (bland 
annat 1 kap 7 §) ytterst på en kommuns fullmäktige. Eftersom oklarheter i delegationen 
hade konstaterats av bland annat AV, fann tingsrätten att det straffrättsliga ansvaret för 
arbetsmiljöbrott låg hos kommunfullmäktige när olyckan inträffade. Åtalet mot ordföranden 
och förvaltningschefen ogillades med hänvisning till att det saknades skäl att pröva deras 
eventuella underlåtenhet att organisera arbetsmiljöarbetet (Kalmar Tingsrätt, mål nr B 3564-09, 
den 20 december 2010).

Kommentar: Om arbetsmiljöuppgifter har fördelats av den kommunala 
nämnden via förvaltningschef och enhetschef till enskilda arbetsledare/ 
medarbetare kan ledamöterna i nämnden liksom förvaltningschefen och 
enhetschefen gå fria från straffansvar om de varken vid val av person, genom 
bristande tillsyn eller på annat sätt varit försumliga. Om det har gjorts en kor-
rekt fördelning till en medarbetare med tillräcklig kunskap och erfarenhet och 
med befogenheter och resurser har denne ett arbetsmiljöansvar och kan också 
göras straffrättsligt ansvarig. Om arbetsmiljöbrott föreligger eller ej avgörs 
av domstol.



Kapitel 8. Straffrättsligt ansvar 
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RÄTTSFALL ARBETSMILJÖBROTT: Sjuksköterska smittad

En sjuksköterska på infektionskliniken vid sjukhuset i Kristianstad smittades med tuberkulos 
av en inlagd patient. Orsaken till smittan befanns enligt åklagaren vara att hon hade återanvänt 
sitt andningsskydd, något som kliniken accepterade under förutsättning att andningsskydden 
återanvändes under ett och samma arbetspass för samma patient. Verksamhetschefen var 
ansvarig för arbetsmiljön på kliniken. Han hade därmed långtgående skyldigheter att bedöma 
och undanröja riskerna för tuberkulossmitta. Även om han tog sitt arbetsmiljöansvar på 
allvar, hade han inte gjort en såpass systematisk och detaljerad analys av smittoriskerna som 
regelverket krävde.

Tingsrätten menade dock att en sådan analys inte nödvändigtvis skulle ha lett till ett förbud 
mot återanvändning av andningsskydd på kliniken. Återanvändningen strider inte vare sig mot 
de rutiner som utarbetats av Vårdhygien i Skåne eller mot någon allmänt etablerad praxis eller 
erfarenhet i landet. Något olycksfall som skulle ha gett verksamhetschefen anledning att särskilt 
uppmärksamma återanvändningen av andningsskydd som en riskfaktor har hittills aldrig 
inträffat i Sverige. Med anledning av detta frikände tingsrätten verksamhetschefen (Kristianstad 
Tingsrätt, mål nr B 317-10, den 11 augusti 2011).

Hovrätten menade att återanvändningen av andningsskydd kan vara en förklaring till att sjuk-
sköterskan smittades med tuberkulos. Det finns emellertid andra förklaringar till att hon smittats 
med tuberkulos som framstår som lika sannolika som den åklagaren hävdat. Exempelvis att 
det kunde finnas smitta i luftslussen mellan sjukhuskorridoren och patientens rum. Åklagaren 
har därför inte bevisat sitt påstående att sjuksköterskan med hög grad av sannolikhet har 
”smittats genom att de andningsskydd som är avsedda för engångsbruk har återanvänts, 
vilket medfört att de förlorat sin skyddsfunktion”. Hovrätten menade att åtalet redan på den 
grunden skulle ogillas. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 4 september 2012, mål 
nr B 3404-11)

Kommentar: Hovrätten behövde inte gå in på frågan om vilka skyldigheter 
klinikchefen haft att bedöma och undanröja risker för tuberkulossmitta samt 
om han fullgjort dessa skyldigheter.
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Företagsbot

Företagsbot är en ekonomisk sanktion som riktar sig mot den formella arbets-
givaren om det i dennes näringsverksamhet har begåtts ett brott eller en för-
seelse mot bland annat arbetsmiljölagstiftningen. Det måste vara fråga om ett 
brott som har begåtts i näringsverksamhet vilket exempelvis inbegriper kom-
munala affärsdrivande verksamheter. Däremot betraktas inte offentlig verk-
samhet, där myndighetsutövning är en viktig del, som näringsverksamhet.

Förutsättningen är att näringsidkaren inte har förebyggt brottsligheten 
eller att brottet eller förseelsen har begåtts av en person i ledande ställning 
eller med ansvar för tillsyn eller kontroll. En företagsbot kan uppgå till max-
imalt 10 miljoner kronor och som lägst till 5 000 kronor. Åklagaren behöver 
inte peka ut vilken eller vilka personer i näringsverksamheten som har varit 
försumliga. 

Sanktionsavgift

Det har införts en sanktion för vissa av bestämmelserna inom arbetsmiljö- 
och arbetstidsområdet som gäller sedan den 1 juli 2014 att arbetsgivaren kan 
bli skyldig att betala en sanktionsavgift i stället för böter. Avgiftens storlek 
beräknas i de flesta fall efter antalet sysselsatta i organisationen. I vissa fall tas 
sanktionsavgiften ut med ett fast belopp. De flesta föreskrifter med sanktions-
avgifter handlar om överträdelser av den fysiska arbetsmiljön och uppgår till 
maximalt 1 miljon kronor.
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Lathund om förtroendevaldas 
arbetsmiljöansvar

 > Arbetsmiljöansvaret är kopplat till uppgiften som arbetsgivare.
 > Fullmäktige bestämmer vilken styrelse eller nämnd som har  

arbetsmiljöansvar.
 > Grundbulten är att de förtroendevalda i varje nämnd med verksamhets-

ansvar ytterst ansvarar för att arbetsmiljölagstiftningen och kommunens 
interna arbetsmiljöregler följs.

 > Det är också betydelsefullt att det görs en skriftlig fördelning av arbets-
miljöuppgifter, befogenheter och resurser ut i förvaltningarna. Det är ute 
på arbetsplatserna som det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utföras.

 > En annan viktig uppgift är att följa upp hur arbetsmiljöarbetet utförs, och 
att ingripa om verksamheten inte fungerar som den ska.

 > Viktigt att samverkan med medarbetare och skyddsombud stimuleras. 
I praktiken är det ofta av avgörande betydelse för att få till stånd bra 
arbetsvillkor.

 > Sker en arbetsplatsolycka och det finns ett samband mellan bristen i 
arbetsmiljön och olyckan, kan medarbetare/förvaltningschef/ förtroen-
devald åtalas och dömas om denne/de brustit i att utföra sina uppgifter.

 > Den vanligaste sanktionen mot en bristfällig arbetsmiljö är annars att 
Arbetsmiljöverket ingriper med vitesföreläggande/förbud eller sanktions-
avgift, som riktar sig mot kommunen som sådan.

 > Det är viktigt att de förtroendevalda får information om den årliga upp-
följningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Frågor
Har du frågor om förtroendevaldas eller andra befattningshavares arbets-
miljöansvar?

Kontakta gärna Sveriges Kommuner och Landsting.
Telefon 08-452 70 00
Oktober–mars, vardagar 08.00–16.45
April–september, måndag–torsdag 08.00–16.45, fredag 08.00–15.15
E-post info@skl.se
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Arbetsmiljöarbetet handlar inte bara om att undvika straff eller påföljd. 
Genom att utveckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar 
ekonomi, effektivitet och attraktivitet. För att lyckas i arbetsmiljöarbetet 
måste arbetsgivare arbeta både hälsofrämjande, förebyggande och rehabi-
literande. Syftet med den här skriften är att ge en övergripande bild av de 
förtroendevaldas arbetsmiljöansvar.

För att kunna leverera välfärdstjänster av god kvalitet behöver arbetsgivare 
i kommuner, landsting och regioner se till att medarbetarna trivs och vill 
stanna kvar, och samtidigt få unga att söka sig till välfärdsjobben. Något 
av det viktigaste för att klara denna utmaning är att erbjuda en god arbets-
miljö och möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande. 

Skriften tar upp frågor om hur du som förtroendevald i kommun, landsting, 
region eller bolag anslutet till Sobona kan arbeta för en god arbetsmiljö. 
Förhoppning är att skriften ska fungera som inspiration och vägledning.
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Kristin Karlsson 
Ekonomiavdelningen  

Delårsrapport april 2019 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per april. 
 
Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utfall för första tertialen uppgår till 114 tkr och årsprognosen 
visar en negativ avvikelse på -150 tkr. 
 
Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 217 tkr. Årsprognosen är att 2 289 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 2 är i hög grad 
uppfyllda, 2 är delvis uppfyllda och 1 är inte uppfyllt ännu. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Nämndsordförande  
Kommunstyrelsens ordförande Jan Hognert (M) 

Förvaltningschef 
Kommundirektör Håkan Sundberg 
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Gårvik 03 Fotograf Markus Eklund 

Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägd 
bolagsverksamhet. 

Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet och ansvarar för den egna 
förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet. 

Viktiga händelser 
HR-avdelningen  
Munkedals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och en organisation att må bra i. För att mäta 
detta har den årliga OSA-enkäten (organisatorisk och social arbetsmiljö) genomförts samt 
nyckeltalsindex för attraktiv arbetsgivare. För OSA-enkäten inkom 538 svar av 917 tillsvidareanställda 
och följande kommunövergripande resultat kommer under året att arbetas vidare kring; Återkoppling 
på utfört arbete, hög arbetsbelastning, konflikthantering samt uppföljning av mål. Positivt var att man 
upplever sitt arbete som meningsfullt, känner trivsel, stöd och gemenskap med kollegor, man vet vad 
som förväntas och känner till värdegrunden. 8 av 10 kan rekommendera Munkedals kommun som 
arbetsgivare till en vän. 

Via kunskap, verktyg och exempel på hur andra arbetar kan vi tillsammans arbeta med att förbättra 
våra arbetsplatser. Till exempel har utbildning till chefer via Iknow, digital utbildningsform i form av 
korta filmer, kring ovanstående utvecklingsområden påbörjats, frukostseminarium för chefer har 
genomförts kring vikten av organisatorisk och social arbetsmiljö och ”verktygslådan” för att arbeta 
med resultaten. 

HR har under delåret lagt stort fokus på rekrytering och löneöversynen. Kompetensbaserad rekrytering 
har tillsammans med ansvarig förvaltningschef genomförts för ett flertal chefsbefattningar inom barn 
och utbildning och kommunledningen samt ett par specialistbefattningar. 
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Löneöversynen är vid dags dato nästan genomförd och efter lönekartläggning har kommunen satsat 
på följande yrkesbefattningar utifrån Kommunals avtal samt grupper som haft låg lön i förhållande till 
arbetsvärdering: barnskötare, ekonomibiträden, kockar, fritidsledare, fritidspedagoger, fåtal chefer/ 
rektorer samt enstaka befattningar inom administration, park samt elevassistenter. 

En annan viktig händelse är uppstart av nytt utbildningsprogram för blivande chefer som genomförs 
under 2019-2020 tillsammans med åtta andra kommuner. Munkedal har två anställda med i 
programmet. Beslut har även tagits om en tredje omgång av utbildning Utvecklande ledarskap som 
genomförs tillsammans med Sotenäs och Tanums kommuner, där Munkedal har fem anmälda chefer 
till utbildningen som startar i maj. Totalt har 13 chefer genomgått UL utbildningen. Upplägg för 
mentorprogram har också tagits fram med syftet att stärka nya chefer i deras ledarskap. 

Ekonomiavdelningen  
Ekonomiavdelningens processer för uppföljning och budget prövas nu i den nya organisationen och 
fortsatta anpassningar genomförs. Bankupphandling har påbörjats. Införandet av en ny e-
handelslösning har inletts. 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 och uppdateringar 
av verksamhetssystem genomförs för att kommunen ska leva upp till kraven i lagen. 

Löneenheten  
Ny server har installerats vilket innebär kortare stopptider för PA- och lönesystemet Heromas 
användare och säkrare driftkörningar. 

Löneenheten har flyttat från Postlokalen i Munkedal till nya lokaler inom Utvecklingscentrum 
Munkedal i Dingle. 

Ekonomi  
Konto Utfall Jan - 

Apr 2018  
Utfall Jan - 

Apr 2019  
Bud Jan - Apr 

2019  
Resultat Jan - 

Apr 2019  

Intäkter 22 588 7 257 3 376 3 881 

Summa Intäkter 22 588 7 257 3 376 3 881 

Personalkostnader -8 330 -9 341 -9 815  474 

Övriga verksamhetskostnader -12 757 -15 633 -11 392 -4 241 

Summa Kostnader -21 087 -24 974 -21 207 -3 767 

Summa Resultaträkning VR 1 501 -17 716 -17 831  114 
 
Förvaltningens totala utfall för perioden uppgår till 114 tkr vilket är en försämring mot 2018 års delår 
i april då utfallet var 1 501 tkr. Förändringen består främst på minskning av kommunstyrelsens 
förfogandepost inför 2019. Nedan delar inom kommunstyrelsens förvaltning påverkar utfallet. 

Administrativa avdelningen  
Administrativa avdelningen har en avvikelse för perioden på sammanlagt -320 tkr vilket påverkar 
kommunstyrelsens resultat. Avvikelsen beror huvudsakligen på underfinansiering av kommunbidraget 
till SML-IT för drift och support. Vidare finns ett förväntat projektanslag på 125 tkr från VGR som det i 
nuläget råder oklarheter kring om det kommer att betalas ut till kommunen. Slutligen har 
lönekostnaden för 20% av en tjänst i medborgarcentrum felaktigt belastat administrativa avdelningen 
då den ska belasta välfärdsförvaltningen, AME. 
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Löneenheten  
Resultatet för perioden är ett överskott på 101 tkr för Munkedals del (264 tkr för hela SML). Cirka 60 
tkr (för hela SML cirka 200 tkr) beror på att lokalhyran ännu inte är fastställd för perioden. Ett 
eventuellt överskott som tillhör Sotenäs och Lysekils kommuner räknas av vid årets slut och detta tas 
med i beräkningen av prognosen på helår. 

Intäktsanalys 
HR-avdelningen  
HR har ansökt om medel för rehabiliteringsinsatser och omställning via AFA och Försäkringskassan.  

Löneenheten  
Intäkterna för året beräknas bli cirka 100 tkr högre än budgeterat eftersom lönebidragsanställning som 
på grund av osäkerhetsfaktorn inte varit medräknad för året. 

Kostnadsanalys 
Administrativa avdelningen  
Avdelningens kostnader är underfinansierade då kostnaden för det kommungemensamma 
kommunbidraget till SML-IT har ökat. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat beroende på 
sjukskrivningar. 

Löneenheten  
Personalkostnaderna har varit något lägre än budgeterat på grund av viss frånvaro för tjänst som inte 
har blivit återbesatt. Personalkostnaderna kommer dock att öka något på grund av nya löneavtal från 
och med april. Lokalhyran är ännu inte fastställd för perioden. 

Driftredovisning ansvar 
Ansvar 2018 Utfall 

Helår  
2019 Prognos 

helår  
2019 Budget 

Helår  
2019 

Avvikelse 
Prognos  

11 Kommundirektör -22 979 -27 161 -27 211 50 

13 HR-avdelningen  -8 059 -5 356 -5 656  300 

14 Ekonomiavdelningen  -7 115 -7 404 -7 574  170 

15 Löneenheten  -2 667 -2 667 0 

16 Administrativa avdelningen  - 8 111 -11 044 -10 374 - 670 

Summa Kommunstyrelsen -46 264 -53 632 -53 482 - 150 
 

Den totala prognosen för Kommunstyrelsens förvaltning är en negativ avvikelse mot budget med - 150 
tkr vid årets slut. Då det bedöms vara en mindre avvikelse tas inga specifika åtgärder fram i detta läge 
utan förvaltningen kommer generellt att vara återhållsamma för att sträva mot att uppnå ekonomisk 
balans. Nedan följer specificering av de väsentliga avvikelserna avdelningsvis. 

HR-avdelningen  
HR-avdelningen årsprognos uppgår till 300 tkr. Det är projektanslag avseende heltidsresan som inte 
kommer förbrukas under 2019. 

Administrativa avdelningen 
Avdelningens underskott på – 670 tkr beror på ett ökat kommunbidrag till SML-IT som inte är 
budgeterat. Fler kostnader inom SML-IT ingår nu i bidraget och tas inte ut på verksamheternas 
användning av digitala verktyg.  
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Ekonomiavdelningen 
Avdelningen har ett överskott mot budget på 170 tkr. Det är bilvårdsenheten som står för den stora 
delen. En översyn av prissättning ska genomföras under året. 

 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Apr 2019  
Budget tot 

2019  
Prognos 

Helår 2019  

1003 Utbyte pc/skrivare  - 200 -200 

1005 Uppföljningssystem  - 915 - 915 

1007 Inventarier sammanträdesrum  - 150 -150 

1008 Inventarier löneenheten - 252  -252 

1082 Nätverkskomponenter och dataserver - 179 - 647 -647 

1299 Fibernät  275  275 

1306 Förändrad dokumenthantering -61 - 250 -250 

1315 Nytt e-handelssystem/ekonomisystem  - 600 - 150 

Summa Alla projekt - 217 -2 762 -2 289 
 

Samtliga investeringsmedel beräknas förbrukas under det kommande året, utom projektet nytt e-
handelssystem/ekonomisystem. Investeringsprojekten beskrivs nedan utifrån de avdelningar som 
arbetar med respektive projekt. 

Ekonomiavdelningen 
Det budgeterade anslaget kommer inte att förbrukas. En upphandling av nytt ekonomisystem kommer 
starta 2020. 

Administrativa avdelningen 
Anslagna medel beräknas förbrukas under året. Anslaget för inventarier kommer att användas för 
upprustning av Gullmarssalen och mindre kompletteringar i övriga sammanträdesrum. Anslaget för 
nätverkskomponenter används för utbyggnad/förtätning av accesspunkter där så behövs. I nuläget 
finns ett stort behov i äldreomsorgens lokaler. Anslaget för förändrad dokumenthantering används för 
nödvändiga investeringar i samband med införande av e-arkiv samt för igångsättning av 
handläggarstödet i Ciceron. 

Löneenheten  
Investeringen är inte budgeterad för löneenheten. Fler inköp av inventarier på grund av flytt av 
löneenheten kommer inte att göras under året 
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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 

  
6,2 % av det drivmedel som avser kommunens fordon kommer från förnyelsebara källor (avser 
fordonsgas). 

Koladas statistik avseende slutanvändning av energi inom transporter inom den geografiska 
kommunen (MWh/inv) är den offentliga statistik som finns. Det finns således ingen statistik för 
kommunens egna transporter. Vi kan inte bedöma måluppfyllelsen. 

Arbete pågår med att öka andelen fossilfria bränslen. Infrastrukturen för elbilar ska förbättras. Beslut 
om att bygga ut med fler snabbladdningsplatser har tagits under 2018 men ansökan om statsbidrag i 
den statliga satsningen "klimatklivet" avslogs. Statens fortsatta satsningar inom "klimatklivet" ska 
enligt vårändringsbudgeten fortsätta och fattar riksdagen ett sådant beslut i juni kommer kommunen 
göra en ny ansökan om statsbidrag. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

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

-6.20% -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 

  
Inkommande löneunderlag till löneenheten på kontorspapper som arkiveras har minskat och målet är 
uppnått. 

Samtliga dokument som ligger på löneenhetens hemsida ska en gång per år gås igenom och vid behov 
revideras, detta mål är nästan helt uppnått. 
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Titel Utfall Mål Bedömning 

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

65.00% 60.00%  

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

1 6  

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 arbetet fortsatt med att utveckla besöksmagasinet ”Grejen med Munkedal”. 
Magasinet har fått mycket stor uppmärksamhet och uppskattats av i stort sett alla. Nu finns även 
informationen på kommunens hemsida och på Facebook. Fler informationskanaler övervägs. 

Munkedals kommun har även en destinationssida i samverkan med Turistrådet Västsverige AB. Den 
jobbar vi aktivt med och sidan förmedlar information om bo, äta och göra samt evenemang. Vi arbetar 
med en engelsk version av destinationssidan och även information som riktar sig till personer som letar 
fastighet i kommunen.Att leva och bo i Munkedal, Sörbygden och Munkedal. Information som också 
mäklare kan använda sig av. 

Marknadsföringsgruppen arbete med att bygga varumärke utifrån att Munkedal är en 
”Friluftskommun/Out-door area” har fortsatt under början av 2019. En grund är lagd med det 
informationsmaterial som den reklamfria Turisttidningen samt turistkartan utgör. 

Marknadsgruppen bytte vid årsskiftet namn till Varumärkesgruppen och har utökats med ett antal 
personer. Grejen med Munkedal utökas med 14 sidor där fokus övervägande ligger på 
friluftsaktiviteter och då främst vandring, paddling, cykel. Vidare översätts ett antal sidor med valda 
aktiviteter till engelska. 

En uppdatering av Bohusleden pågår tillsammans med Västkuststiftelsen. Inventering av leder för att 
säkerställa utlovad standard, uppdatering av skyltning längs leder och informationstavlor vid etapp 
start/slut. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

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 påbörjats och kommer att mynna ut i en 
gemensam plattform för Turism-, Besöksnärings-, Näringslivs- och Landsbygdsutvecklingen kommer 
att integreras. 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. 

Näringslivsråden följer handlingsplanen och har inom Näringslivsrådet själva gjort en egen muntlig 
utvärdering och är överens om att vi är på rätt väg. 
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Titel Utfall Mål Bedömning 

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

 
5.3 Verksamhetsmål KS: Utveckla innovativa metoder för upphandling 

Bedömning Trend 

  
Arbete med revidering av upphandlingspolicy har påbörjats. 

Arbete med att ta fram en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan har inte påbörjats 
under denna period. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Revidera nuvarande upphandlingspolicy 0 1  
Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande 
handlingsplan 

0 1  

Framtid 
HR-avdelningen  
Kommunen som arbetsgivare måste fortsätta att aktivt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke genom 
att marknadsföra och positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren. Det handlar inte om att 
måla upp en vacker bild av vem man vill vara, utan förmedla det goda arbete som görs inifrån 
organisationen. OSA-enkätens resultat utgör en viktig byggsten i detta arbete, där arbetsgivaren bland 
annat behöver se till att höja kunskapen om verksamhetens mål och behov, öka/behålla goda nivåer 
kring personalens nöjdhet (behålla-faktorn och minska personalomsättningen) och stå för det budskap 
som arbetsgivaren vill förmedla. 

Mycket viktigt är att göra professionella rekryteringar och att ge den som söker en mycket god 
kandidatupplevelse, vilket är en annan sida av arbetsgivarvarumärket. Gott bemötande genom hela 
rekryteringsprocessen gör att även dem som inte fick jobbet vill söka sig till oss igen. 

Onboarding, det vill säga introduktion av nyanställda, är ett prioriterat område under kommande 
period och ska digitaliseras. Målet är att ha en färdig lösning i höst. 

Administrativa avdelningen  
Arbetet med utveckling mot mer digitalt orienterade processer fortgår. Det innebär internt bland 
annat införande av e-arkiv och handläggarstöd i Ciceron. Det finns ytterligare processer som med 
fördel kan digitaliseras och som ger mervärden både för avdelningen och medborgarna, till exempel 
publicering av inkomna/upprättade handlingar/ärenden på hemsidan. Avdelningen har också en 
uppgift att stödja hela förvaltningsorganisationen i digitaliseringsprocessen, vilket bland annat görs 
genom Digitaliseringsrådet och ISG. 

Löneenheten  
Antal anställda och övriga personer som löneenheten administrerar beräknas vara inom en oförändrad 
volym de närmsta åren. 

Enheten har som målsättning att fortsätta minska pappersflödet för att få en smidigare lönehantering. 
Det finns för närvarande ett antal processer som pågår som har för avsikt att generera en förenkling 
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gällande kostavdrag/pedagogiska måltider, friskvårdsbidrag, reseräkningar samt ersättningar till 
förtroendevalda. 

Enheten strävar hela tiden till att kunna frigöra egen tid som ska användas till att i högre grad kunna 
supportera och utbilda anställda samt öka kvalitén så att utbetalda löner och ersättningar blir korrekta. 

Under år 2020 kommer troligtvis upphandling av nytt PA-och lönesystem påbörjas vilket beräknas vara 
i drift under hösten 2022. Detta kommer att generera stora investeringskostnader och involverade 
funktioner och verksamheter behöver även avsätta tid för upphandlingen och dess implementering. 

Övrig uppföljning 
Attraktiv arbetsgivare 
 
Sjukfrånvaro 

  Sjukfrv %, April 
2019 

Sjukfrv %, April 
2018 

 Alla anställningar % 5,65 % 4,05 % 
 

HR-avdelningen  
Mycket låg sjukfrånvaro hos HR-avdelningen. 

Ekonomiavdelningen  
Sjukfrånvaron har ökat på grund av en långtidssjukskrivning under våren. Återgång till arbete sker 
enligt rehabiliteringsplan. 

Administrativa avdelningen  
Sjukskrivningstalen för perioden är högre än motsvarande period föregående år. Det har under 
innevarande period främst varit två längre sjukskrivningar som drar upp talen.  

Löneenheten  
Löneenheten har ett ohälsotal för perioden jan-mars på 1,44 %, som endast består av korttidsfrånvaro 
(upp till 60 dgr). Inga speciella åtgärder planeras utan fokus kommer att ligga på att bibehålla en låg 
nivå. 

Antal anställda 
Alla anställningsformer Antal, April 2019 Antal, April 2018 

Tillsvidare antal anställningar 43 39 

Tidsbegränsade antal anställningar 6 4 

Totalt antal anställningar 49 43 
 
HR-avdelningen  
Oförändrat antal anställda. 

Ekonomiavdelningen  
Avdelningen har under perioden haft en timanställning för att mer tid ska kunna avsättas till införandet 
av det nya e-handelssystemet. 
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Administrativa avdelningen  
Den nya politiska organisationen med fler nämnder från 1/1-19 har medfört ökat behov av en 
ytterligare nämndssekreterare och en registrator. De båda funktionerna rekryterades hösten 2018. 
Samtidigt upphörde den självständiga integrationsverksamheten och avdelningen blev tillfrågad om 
att få överta en arabisktalande kommunvägledare. 

Löneenheten  
Löneenheten har 11 anställda samt 0,5 tjänst som köps via SML-IT. De 12 anställda består av 10 
kvinnor. 

Sysselsättning 
Alla anställningar, tillsvidare Tillsvidare 

antal, April 
2019 

Tillsvidare antal, 
April 2018 

0-74 % 0 0 

75-99 % 2 3 

100 % 41 36 
 
Löneenheten  
De anställda som har deltidsanställningar har inte önskemål om att öka sin sysselsättningsgrad. 

Kompetensutveckling 
HR-avdelningen  
Följande utbildningar genomförda under jan-maj; Utbildning i Hållbar förändringsledning för samtliga 
fyra, Kurs i arbetsmiljörätt för två anställda (söks medel via Omställningsfonden), endags utbildning 
kring fördjupad analys av arbetspsykologiska tester Jobmatch/rekrytering för två anställda samt SKL 
kurs i AB med HR-inriktning. Planerad utbildning i höst, SKL utbildning i grundläggande lönebildning 
(tillsammans med Fyrbodals kommuner till en låg kostnad.) 

Ekonomiavdelningen  
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 även den genomförts i 
samverkan med de övriga kommunerna i Norra Bohuslän. 

Administrativa avdelningen  
Medarbetarna bevakar och föreslår själva vilken kompensutveckling som behövs. Deltagande i nätverk 
uppmuntras och sker frekvent. 

Löneenheten  
Kompetensutveckling har viss personal på lön fått inom avtalsområdena Allmänna bestämmelser (AB), 
beredskapsavtalet (BEA) och enheten håller sig ständigt informerade om avtalet för deltidsbrandmän 
(RiB) som är under förhandling. 

Systematisk arbetsmiljöarbete 
HR-avdelningen  
HR-avdelningen har digitalt genomfört den årliga OSA-enkäten och arbetar vidare med det 
kommunövergripande resultatet samt stöttar enheterna i deras arbete. Digitaliserat och 
implementerat tillbud- och arbetsskadeanmälan via AFA:s kostnadsfria system KIA. Beslut om ny 
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arbetsmiljöpolicy taget i KS samt ny rutin kring rökfri arbetstid genomfört. HR har fortsatt utbildat i 
arbetsmiljöfrågor på flertal arbetsplatser.  

Ekonomiavdelningen  
Arbetsmiljön är en återkommande punkt på avdelningens arbetsplatsträffar. 

Administrativa avdelningen  
Arbetsmiljö är en stående punkt på APT. OSA-enkäten kommer att följas upp, bl a avseende kännedom 
om kommunens övergripande mål samt förvaltningsspecifika mål. En riskanalys är framtagen för MC 
med anledning av det nya skalskyddet. Analysen leder till ett antal åtgärder som larm, rutiner, 
bemötandeteknik och fysiska åtgärder. 

Löneenheten  
Någon fysisk eller psykosocial arbetsmiljörond har inte genomförts under perioden. 
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  2019-05-23 Dnr: KS 2019-49 

    

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Kristin Karlsson 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens budget 2020 plan 2021-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 
2021–2022 med konsekvensbeskrivningar samt förslag till investeringsplan. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 
Nämnden kommer bli kompenserad för löneökningar och för genomförda 
investeringar inom godkänd ram.  
 
Utöver det måste nämnden 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 50 378 tkr och innebär en ökning av ram 
med 1 994 tkr. Den främsta orsaken är indexuppräkningar för kommungemensamma 
nämner och förbund samt ett tillfälligt kommunbidrag som återställs från 
Välfärdsnämnden till Kommunstyrelsens förfogandepost om 550 tkr.  
 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-05-23 att äska om att kvarhålla 550 tkr för 
permanent tjänst inom försörjningsstöd från kommunstyrelsens förfogande post. 
Tjänsten är riktad mot långvariga försörjningstagare. 
 

Ram drift 

Tkr 
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

     
Kommunstyrelsen, totalt driftsram 48 384 50 378 50 378 50 378 
Ramförändring mellan åren -1 663 1 994   
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Ram investering 

Tkr  
Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kommunstyrelsen, summa investering  1 610 2 920 2 750 
 

De största investeringarna inför budget 2020 ligger främst i digitalisering i syfte att 
införa e-tjänster inom olika områden av administration, även fortsatt utbyggnad av 
nätverksprodukter för datakommunikation. 
 

Verksamhetsmål 
Budgethandlingen kompletteras med nämndens verksamhetsmål samt mätbara mått 
för budgetåret 2020 i september månad. Processen är senarelagd då 
kommunfullmäktige 2019-03-25 §26 beslutade följande inriktningsmål för Munkedals 
kommun för planperioden 2020-2023. 

 

 Alla ska vara anställningsbara  
 Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
 Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
 Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 samt MBL § 11 2019-05-28 
  
 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 
 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 

 

 
Förslag till beslut av nämnd 10/6 -2019 § Dnr KS 2019-49 

1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022 med 
konsekvensbeskrivningar. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för budget 2020 och 

planperioden 2021-2022. 

 
Kommande förslag till beslut av nämnd 9/9 -2019 § Dnr KS 2019-49 

 
3. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsmål och mått för 2020. 

 
Kommande förslag till beslut av nämnd 9/12 -2019 § Dnr KS 2019-49 
 

4. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av verksamhetsplaner och detaljbudget för 2020. 
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Kommunstyrelsens ordförande:  
Jan Hognert (M)  
Förvaltningschef:  
Håkan Sundberg, kommundirektör 

  
Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson 

Allmänt 
Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2020, 
plan 2021-2022 i juni månad. Nämnderna har tid på sig 
från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin 
egen budget. 
 
Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 
budgetskrivelse för budget 2020 senast i juni.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  
 
Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 
utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt 
verksamhetsmål med mått utifrån kommun-
fullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska 
konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan 
på verksamheten. 

 

 

Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga 
nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolags verksamhet. Styrelsen 
ska även bereda ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har en styr- och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk förvaltning, personalpolitik 
och uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning. Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som 
anställningsmyndighet för all kommunal personal. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Förvaltningens uppdrag blir 
därför att; 

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

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

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

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

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

 
Ekonomiavdelningen 
Under året ska avdelningen förbättra och utveckla ekonomistyrningen i kommunen. Det innebär att 
processerna för budget och uppföljning ska blir mindre tidskrävande. Under 2020 kommer avdelningen arbeta 
aktivt med att utveckla och förbättra uppföljningen enligt den nya målstyrningsmodellen. Stödet till 
budgetansvariga chefer ska förändras till att vara mer behovsstyrt. Avdelningen ska även vara ett stöd i den 
fortsatta digitaliseringen av kommunens verksamhet. Inom planperioden ska även en upphandling av nytt 
ekonomisystem genomföras. Detta arbete kan inledas under 2020. Om möjligt ska det göras i samarbete med 
någon/några kommuner i norra Bohuslän. Under planperioden ska även en översyn av processerna inom 
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avdelningen genomföras. Detta görs för att klarlägga möjliga automatiseringar som ett led i kommunens 
digitalisering.  
 
Administrativa avdelningen 
Avdelningen har ett utökat uppdrag i den nya nämndsorganisationen. Administrativa processer knutna till 
nämnderna ska effektiviseras genom en hög grad av digitalisering. Under året kommer avdelningen att delta 
och stödja det fortsatta införandet av e-arkiv i kommunen. Avdelningen ska även i stort stödja 
digitaliseringen av kommunens verksamheter. En av målsättningar är att utöka service och tillgänglighet 
genom fler e-tjänster. Medborgarcentrum ska utvecklas för att kunna hantera fler typer av frågeställningar 
och på det sättet öka kommunens tillgänglighet. 

Kommunen ska öka sin närvaro på sociala medier för att stärka kommunens varumärke och 
attraktionskraft. Kommunens hemsida samt insidan ska kontinuerligt utvecklas för att vara relevanta. 

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

 
Löneenheten 
Löneverksamheten bedrivs med avtalssamverkan tillsammans med Lysekils och Sotenäs kommuner. Den 
gemensamma löneenheten organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation. Löneenhetens 
uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad avser 
löneadministration, support och utbildning i lönesystemets olika delar, support i tillämpning av lagar, avtal 
och regler, utdata och statistik (basutbud), systemförvaltning samt pensions- och försäkringsadministration. 
 
Näringsliv 
Näringslivsstrategi har antagits 2018 för perioden 2019 till 2023 och kommer att 2019 mynna ut i en 
handlingsplan som sträcker sig in i 2020. Funktionen ”Företagslots”, för att underlätta företagens 
myndighetskontakter, startade 2017 och under 2019 kommer funktionen anpassas och utvecklas för att ge 
företagarna ett så bra stöd som möjligt, där de digitala möjligheterna ska ha prioritet även framöver. 

För att underlätta nya etableringar och samordna insatserna har Samhällsbyggnadschefen och 
Näringslivsutvecklaren fortsatt med månadsmöte kring Etablering. Denna form av dialog och stöd har gett 
bra resultat och växlas upp 2019 med starkare koppling till Position Väst, som är delregionens 
etableringsresurs, men även till politiken och de delägda kommunala bolagen. 

På Utvecklingscentrum Munkedal har de olika aktörerna som finns där fått stöd i sin utveckling genom 
koordinering och samverkan. Innovationsarenan som startades på området 2018 kommer att utvecklas och 
dess resultat kommer att utvärderas 2020. Innovationsarenan ska ge möjlighet för individer och företag att 
utveckla sina affärsidéer på hemmaplan och på det sättet skapa tillväxt i kommunen. En av tankarna med 
Utvecklingscentrum Munkedal är att skapa ett Campus för företagsutveckling och högskoleservice. Parallellt 
genomförs en översyn 2019 vilken inriktning Utvecklingscentrum Munkedal skall ha.  

För det befintliga näringslivet finns ett Näringslivsråd. Näringslivsrådets nya skepnad, som startade 2017, 
har utvärderats under 2018 med resultat att det fortsätter på den inslagna vägen med fortsatt förfining av 
dess syfte och roll. En av dess grunder är att genomföra minst 6 frukostmöten och 2 kvällsmöten, vilket 
fortsätter planenligt. 

 

Ekonomi 

Ramförändring 
 

Tkr 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

2022 
     

Kommunstyrelsen 48 384 50 378 50 378 50 378 
Ramförändring mellan åren -1 663 1 994 0 0 
Varav löner/kapitalkostnad 368 0 0 0 
Organisationsförändringar  194 0 0 0 
Effektiviseringskrav 0 0 0 0 
Utökning av ram 1 492  1 444 0 0 
Besparingar 3 649 0 0 0 
KS förfogande 0 550 0 0 

 
*Löne- och kapitalkompensation är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.  
 

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till preliminär budgetram. 
Nämnden har tilldelats 50,378 mnkr i budgetram år 2020. 
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Utökning av ram 2020 består av poster som finansieras genom central avsättning och beskrivs nedan under 
avsnittet verksamhetsförändringar. 2019 års ram justeras även med hänsyn till ändring av budget för 
lokalkostnader, budgetram för lokalerna är ej inkluderad.  
 

Resultaträkning 
 
Tkr 

Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
 2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

Intäkter -20 519 - 10 126 -10 126 -10 126 -10 126 
Personalkostnader 25 850 29 439 29 439 29 439 29 439 

Övriga kostnader 40 934 29 071 31 065 31 065 31 065 

Nettokostnad/ram 46 265      48 384 50 378 50 378 50 378 
 

Driftredovisning per avdelning 

   

Tkr 
Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
 2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

Kommundirektören 22 979 22 114 22 876 22 876 22 876 
Varav KS förfogande 0 0 550 550 550 
HR-avdelningen 8 060 5 656 5 656 5 656 5 656 
Ekonomiavdelningen 7 115 7 574 7 574 7 574 7 574 
Löneenheten - 2 667 2 726 2 726 2 726 
Administrativa avdelningen 8 112 10 374 11 547 11 547 11 547 
Nettokostnad/ram 46 265  48 384 50 378 50 378 50 378 

 
2018 var bemanningsenheten en del av HR-avdelningen, varav budgetramen ingick i kommunstyrelsen. 
2019 är budgetramen flyttad från HR-avdelningen till välfärdsnämnden. 2018 ingick inte löneenheten i 
kommunstyrelsen men har tillkommit 2019 då lönenämnden upphört. 
 

Investeringsbudget  
Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 för nämnden.  
Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Med reinvestering avses 
investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan 
syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En 
nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och 
ombyggnad. Samtliga investeringar inom kommunstyrelsen är reinvesteringar. 
 
När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när 
investeringen aktiveras. 

 

Tkr 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 
     

Kommunstyrelsen (reinvesteringar)     
Data- och nätverksprodukter  250 250 250 250 
Uppföljningssystem 250 50 50  
Nytt ekonomisystem/fakturahanteringssystem 600  1 500  
Förändrad dokumenthantering 250 250   
Inventarier sammanträdesrum 150    
Digitalisering  1 000 1 000 1 000 
Nytt PA- och lönesystem  60 120 1 500 
Summa investering 1 500 1 610 2 920 2 750 
 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 
 Data- och nätverksprodukter (250 tkr): 
Investeringen avser främst nätverksprodukter för datakommunikation. Det större antalet datorer och kraven 
på snabbare datakommunikation tillsammans med allt större datamängder kräver investeringar i 
nätverksprodukter för datakommunikation. Utbyggnaden görs löpande när behov uppstår.  
 
 Beslutsstöd uppföljningssystem (50 tkr):  
Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene.  
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 Nytt ekonomisystem/fakturahanteringssystem (0 tkr): 
Ekonomisystemet måste upphandlas, engångskostnaderna i samband med bytet redovisas som investeringar. 
Investeringen beräknas starta 2020 och avslutas 2021.  
 
 Förändrad dokumenthantering (250 tkr):  
Projektet avser fortsatt digitalisering av administrativa processer och införande av e-arkiv.  
 
 Digitalisering (1 000 tkr): 
Projektet avser införande av e-tjänster inom olika områden av administration. 
 
 Nytt PA- och lönesystem (60 tkr): 
Projektet avser upphandling av nytt PA-och lönesystem där upphandling beräknas starta hösten 2020. 
 

 

Verksamhetsförändringar 2020 
 
Nr Tillkommande förändringar 2020 

1 Indexuppräkning av priser inom kommunstyrelsens förvaltning 367 

2 Indexuppräkning samt effektiviseringskrav Räddningstjänstförbundet 192 

3 Indexuppräkning samt effektiviseringskrav löneenheten SML, avseende 
Munkedals kommuns del 59 

4 Indexuppräkning samt effektivisering av miljöverksamheten 20 

5 Indexuppräkning samt effektivisering av SML-IT, samt utökning till följd av 
omfördelning av kostnader 675 

6 Växelsamarbete 318 

7 Införande av e-arkiv 180 

8 Tillfälligt kommunbidrag återställs till kommunstyrelsen avseende tjänst inom 
IFO. Prövas inför 2020. 550 

 Summa  +2 361 
 
Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2020 

9 
Generell besparing på samtliga enheter (exkl. löneenheten) inom 
Kommunstyrelsens förvaltning för finansiering av ej kompenserad 
indexuppräkning 

-367 

  Summa  -367 

    
       Nettosumma  + 1 994 

 

Beskrivning av verksamhetsförändring 
 
1. Indexuppräkning av priser inom kommunstyrelsens förvaltning (367 tkr) 

Prisuppräkning av kommunstyrelseförvaltningens kostnader för 2020 uppgår till 367 tkr. Löneenhetens 
prisuppräkningar inkluderas ej. 

 
2. Uppräkning av förbundsavgift Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (192 tkr) 

Enligt överenskommelse med de två övriga ägarkommunerna har beslutats att förbundets budget ska 
räknas upp enligt PKV med 2,9 % (3,1 % - 0,2 % som avser ökade pensionskostnader). 
Ägarkommunerna har även gett förbundet ett effektiviseringskrav om 2 %. Det innebär att 
nettokostnadsökningen för kommunens del blir 0,9 %, dvs 192 tkr.  

 
3. Indexuppräkning samt effektiviseringskrav löneavdelningen SML, avseende Munkedals 

kommuns del (59 tkr) 
Löneverksamheten för SML bedrivs inom Munkedals kommun genom avtalssamverkan. Uppräkning sker 
med 3,1 % enligt PKV och det finns även ett effektiviseringskrav om 2 %. Fördelningsnyckel utifrån 
antal lönekuvert sker även årligen och 2020 genererar detta en ökning för Munkedals del. 
 

4. Indexuppräkning samt effektivisering av miljöverksamheten (20 tkr)  
Miljöverksamheten bedrivs via avtalssamverkan i Sotenäs kommun och verksamhetens budget räknas 
enligt anvisningar upp med PKV (3,1 %) samt effektiviseras enligt anvisningar (-2 %).  
 

5. Indexuppräkning samt effektivisering för SML-IT samt utökning till följd av omfördelning av 
kostnader (675 tkr) 
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Indexuppräkning sker enligt PKV (3,1 %) och effektivisering sker enligt anvisningar (-2 %). Utökningen 
består även av förändringar i ersättningsmodellen. Verksamheterna har fått lägre kostnad genom att en 
större del av IT-verksamheten finansieras genom kommunbidrag. Därför föreslås att ökningen 
finansieras via övergripande anslag inom finansverksamheten. 

 
6. Växelsamarbete (318 tkr) 

Växelsamarbetet finansieras via centralt anslag som betalas till SML-IT för drift av växelplattformen. 
Tidigare har besparing gjorts avseende denna post och budgeten återförs till administrativa avdelningen 
2020. 
 

7. Införande av e-arkiv (180 tkr) 
Ett kommungemensamt arbete för att införa e-arkiv har genomförts och införs i Munkedal 2019, vilket 
medför ökade årliga kostnader avseende en gemensam förvaltningsorganisation för e-arkivet i TUV, 
driftskostnad för systemet samt lagringskostnad.  
 

8. Tillfälligt kommunbidrag återställs till KS avseende tjänst inom IFO (550 tkr) 
Tjänsten avser tjänst inom försörjningsstöd och prövas inför 2020. 
 

Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder  
 
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till finansiering för att uppnå 
budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 
konsekvensbeskrivning. 
 
9. Generell besparing på samtliga enheter (exkl. löneenheten) inom Kommunstyrelsens 

förvaltning för finansiering av ej kompenserad indexuppräkning 2020 (- 367 tkr) 
Den generella besparingen kommer delvis utgöras av att avtal om finansiella tjänster avslutas (-80 tkr). 
Besparing av resterande 287 tkr utgörs av ett generellt sparande där varje enhetschef gör en bedömning.  
 
 

Verksamhetsmål och mått 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.  
 
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26  
 
Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade 
invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 
• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 
Respektive nämnd bryter sedan ned/konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med 
budgetskrivelsen till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen för 
detta år förskjuts något. Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september. 
 
Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade 
till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 
nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet. 
 
Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till 
nämnden senast i december. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att 
uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
 

Framtid 
Måluppföljningen och det systemstöd som finns ska utvecklas och anpassas till de nya beslutade 
inriktningsmålen samt de verksamhetsmål och aktiviteter som tas fram av nämnderna. 
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Förvaltningen ska stödja och driva den fortsatta digitaliseringen av kommunens olika verksamheter. 
 
De administrativa processerna ska utvecklas, förbättras och förenklas. Ökad automatisering samt förbättrad 
tillgänglighet är målsättningar inom förvaltningens verksamhetsområde. 
 
I upphandlingar ska kommunens miljömål beaktas. Det kan ske genom ökade krav på 
hållbarhetsredovisningar från leverantörer i förfrågningsunderlag vid upphandling.  
 
Inom bilvården ska övergången till miljöbilar fortsätta med beaktande av verksamheternas ekonomiska 
förutsättningar. 
 

Nyckeltal 
 
Nedan följer nyckeltal som ger en övergripande bild av verksamheten. Nyckeltalen inkluderar inte 
Bemanningsenheten som ingick i kommunledningskontoret fram till och med 2018. 
 
Personalnyckeltal  
År 2018 2019 2020 2021 

Antal tillsvidareanställda 39 (dec) 43 (apr) 43 43 

Sjukfrånvaro 4.18 % (dec) 5.65 % (apr)   

Sysselsätting 97,84 % (dec) 98,11 % (apr)   

Pensionsavgångar x 2 2 2 

 
 
Antal tillsvidareanställda har ökat 2019 jmf med 2018 men förväntas inte förändas kommande år. 
 
Sjukfrånvaron 2018 uppgick i 4,18 %. Perioden jan-april 2019 har sjukfrånvaron ökat något och uppgick till 
5,65 %. 
 
Sysselsättningen baseras på snittet av sysselsättningsgraden av samtliga månadsavlönade inom 
kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Antalet pensionsavgångar syftar till antalet tillsvidareanställda som är 65 år respektive år. 
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  2019-05-22 Dnr: 2018-589 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Eva Kläppe Hellström 
Processutvecklare 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Utvecklingscentrum Munkedal 

Förslag till beslut 
kommunstyrelsen beslutar att anta följande syfte med Utvecklingscentrum 
Munkedal: Utvecklingscentrum Munkedal ska, genom att vara ett regionalt nav för 
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling, bidra till att individer och verksamheter 
utvecklas till att möta samhällets behov. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utreda en 
bolagisering av hela eller delar av fastigheten Utvecklingscentrum Munkedal 
(Dingle 4:1). 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet för en utredning om mål och 
organisering för Utvecklingscentrum Munkedal (2019-01-14, § 12).  

Sammanfattning 
Arbetet med mål och uppföljning regleras i kommunens styr- och ledningssystem. 
Där står bland annat att visionen är utgångspunkt för allt arbete. Därför föreslås 
kommunfullmäktige att anta ett syfte för UM. 

Kommunstyrelsen har begärt en utredning om mål och organisation för 
Utvecklingscentrum Munkedal (2019-01-14, § 12). Målet med UM är att vara ett 
verktyg för att nå kommunens vision och inriktningsmål, där samverkan mellan olika 
verksamheter, företag, högskolor/universitet och organisationer är avgörande för 
framgången. En utredning bör se över möjligheterna att bolagisera hela eller delar av 
fastigheten. 

Styrning och ledning 
Munkedals kommun har en vision som anger önskat framtida tillstånd om hur 
Munkedal ska vara: 

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun 
med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens 
utmaningar tillsammans! 

Vision 2025, Munkedals kommun 

Arbetet med mål och uppföljning regleras i kommunens styr- och ledningssystem. 
Där står bland annat att visionen är utgångspunkt för allt arbete. I tidigare 
tjänsteskrivelse föreslogs att anta en vision för Utvecklingscentrum Munkedal (UM). 
Kommunens vision (Vision 2025) gäller all verksamhet. Därför föreslås 
kommunfullmäktige istället att anta ett syfte för UM (istället för en vision), för att 
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stämma överens med styr- och ledningssystemet. Det är bara benämningen som är 
ändrad (syfte istället för vision). 

Syfte med Utvecklingscentrum Munkedal 
 

Utvecklingscentrum Munkedal ska, genom att vara ett 
regionalt nav för kunskapsöverföring och 
kunskapsutveckling, bidra till att individer och 
verksamheter utvecklas till att möta samhällets behov. 

Syfte, Utvecklingscentrum Munkedal 

UM är ett verktyg för att nå kommunens vision och inriktningsmål. Verksamheten på 
UM bidrar till att öka förutsättningarna för att alla i arbetsför ålder och alla som har 
gått ut gymnasiet ska vara anställningsbara, människor och verksamheter ska 
utvecklas för att möta samhällets behov av kunskap. Det ska ske genom 
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling, med UM som ett lokalt och regionalt 
nav. Med kunskapsöverföring menas varierande utbildningar, och med 
kunskapsutveckling menas olika former av utbyte, innovation och uppväxling. UM är 
ett redskap för kompetensförsörjning för både kommunorganisationens och 
näringslivets behov samt utveckling av enskilda människor, verksamheter och 
företag. Kunskapens Hus har en god förmåga att möta arbetsmarknadens behov 
genom samverkan. UM som attraktiv mötesplats för både utbildningssektor och 
näringsliv, skapar förutsättningar för att samverkan kan vidareutvecklas och nå 
större utväxling. 
 
Kommunen ska samverka med olika aktörer i samhället – allt från näringsliv och 
andra kommuner till högskola/universitet, innovationssystemet och 
Arbetsförmedlingen. Genom samordning av utvecklingsresurser och konstruktivt 
samarbete kan innovationsförmågan utvecklas och tas tillvara. UM är ett verktyg för 
att alla ska vara anställningsbara och för kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling, men också för näringslivsutvecklingen och 
klimatomställningen. UM är en viktig pusselbit för ett attraktivt Munkedal. 
 
UM kommer underlätta näringslivsutvecklingen genom att vara en plats med förmåga 
till anpassning efter arbetsmarknadens behov och samlande för kunskapsutveckling. 
Här kan nya medarbetare utbildas, men även vidareutbildning och 
uppdragsutbildning kan arrangeras, för att möta framtida behov och krav av olika 
slag är möjligt. 
 
Flera företag i kommunen har berg och kalk som råvara. Inom dessa är 
innovationsnivån hög och ökad kunskapstillströmning kan fångas upp med UM som 
mötesplats – för näringsliv, forskning och utveckling, innovationer och utbildning. 
 
Munkedal ligger strategiskt mellan storstäderna Oslo och Göteborg, med möjlighet 
till goda kommunikationer. Tack vare detta samt vårt jord- och skogsbruk har vi 
goda förutsättningar att vara en del av energiomställningen och den framtida 
livsmedelsproduktionen. Vi har även nära till bland annat innovationscentrum 
Innovatum i Trollhättan och Navet i Borås. Produktionen av lokalproducerad mat som 
en del i den pedagogiska måltiden har potential att växlas upp. Det finns även goda 
möjligheter att utveckla utomhuspedagogiken. Den goda entreprenörsandan och att 
Dinglegymnasiet finns på området är fördelar i detta samspel. 
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Mål 
UM är ett verktyg för att nå kommunens vision och inriktningsmål. Samverkan 
mellan olika verksamheter, företag, högskolor/universitet och andra organisationer 
är avgörande för framgången. Framgångsfaktorer mäts i effekterna av hur bra 
verksamheterna bidrar tillsammans för att kommunen som helhet ska nå sin sin 
vision och inriktningsmål. 

Organisering 
Verksamheternas samverkan på UM har fram till och med början av 2019 
koordinerats av kommunens näringslivsutvecklare. Fokus var på att etablera 
arbetssätt och former som passar de olika aktörerna. I dag finns ingen motsvarande 
koordinerande funktion. 
 
Kommunens fastighetsenhet är ansvarig för att teckna hyresavtal med 
hyresgästerna, inklusive kommunens egna verksamheter. Samordning av 
lokaluthyrningen sker genom lokalstyrgruppen. Kommunens interna lokalförsörjning 
samordnas i lokalförsörjningsgruppen med representanter för förvaltningarna. 
 
Det är framför allt de stora aktörerna som har påbörjat sin interna samverkan, det 
vill säga Kunskapens hus och Dinglegymnasiet AB. Det handlar bland annat om viss 
produktion av grönsaker till kommunens kök, pedagogisk utbildning utomhus och 
samordnad användning av undervisningslokaler. 
 
Utredning av driftsform 
En bolagisering av hela eller delar av fastigheten Utvecklingscentrum Munkedal 
(Dingle 4:1) bör utredas. En sådan utredning ska visa om fördelarna med en tydlig 
styrning och korta beslutsvägar kan uppväga nackdelar med den ökade kostnad som 
en bolagisering innebär. Det är också viktigt att utredningen belyser en bolagisering 
ur ett demokratiperspektiv. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kostnaderna för att utreda en bolagisering av hela eller delar av fastigheten 
Utvecklingscentrum Munkedal (Dingle 4:1) finansieras inom KS övergripande anslag. 
Utredningen måste påvisa de tillkommande kostnader en bolagisering innebär och 
ställa de mot effektiviseringsvinster som kan uppnås.  

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

Folkhälsa 
Fler personer som är anställningsbara är bra för folkhälsan. 

Miljö 
En utökat fokus på den gröna näringen är positivt för miljön. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     
Håkan Sundberg 
 

 

98



 

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 

 
 

 
Kommundirektör  

99



 

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 

 
 

  
  2019-05-29 Dnr: KS 2019-28 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Skreberg Karlsson 
Registrator 
Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 

Sammanfattning 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-
01-14, § 5 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-05-01 – 2019-05-31. 
  
 
   

 
 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Akten 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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Kommunstyrelsen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-01 – 2019-05-31 

 

  

Delegationsförteckning 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-05-20 71383 I Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.2.8 - Förlängning av avtal 
företagshälsovård har gjorts med 
Avonova Hälsa AB t o m 2020-06-
30. 
 

Elin Johansson 2019-000087 

2019-05-08 71385 I Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-05-08 § 5 
punkt 3.2.8 - Beslut om att teckna 
avtal med Optik Smart Eyes AB 
efter direktupphandling av 
terminalglasögon. 
 

Elin Johansson 2019-000057 

2019-05-08 71384 I Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.2.4 - Beslut om att öppna 
anbud avseende upphandling av 
ramavtal iPads för SML-IT. 
 

Elin Johansson 2019-000080 

2019-05-07 71333 I Färdtjänsthandläggare Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.3.1 - Beslut om tillstånd till 
färdtjänst perioden 2019-04-01 -- 
2019-04-30. 
 

Inez Rössberg 
Andersson 

 

2019-05-06 71332 I Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.2.8 - Beslut om att teckna 
avtal med Limepark AB avseende 
utvecklingsstöd för munkedal.se 
 

Håkan Sundberg 2018-000445 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-05-01 – 2019-05-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-05-31  
 

I Personalavdelningen Anställningsbeslut från område 
Barn- och utbildning. 
 

Annika Daläng  
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 Kommunstyrelsen  
  
 
 
 

Information/Rapporter från förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 

Sammanfattning 
Information och rapporter från förtroendevalda och deras uppdrag. 
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  2019-05-17 Dnr: KS 2017-408
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 

Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals 
kommunalförbund verksamhetsåret 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2018, och 
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
 
 

Sammanfattning 
Fyrbodals kommunalförbund har den 13 maj 2019 inkommit med årsredovisning och 
revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2018. Kommunalförbundets 
revisorer meddelar i revisionsberättelse den 4 april 2019 att kommunalförbundets 
verksamhet har granskats för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. I 
revisionsberättelser för 2018 framgår att revisionen uppmärksammat: 
 
Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10%) inte uppnåtts under 2018. 
Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma beroende på åtaganden 
som direktionen finner angelägna. Vår uppfattning är att avvikelser ska 
kommenteras i årsredovisningen. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Fyrbodals kommunalförbund 
KS Diarie 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
  

104

linand001
Rektangel



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



 

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 

 
 

  
  2019-05-31 Dnr: KS 2019-25 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 

Delårsrapport januari-april 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport omfattande 
perioden januari-april 2019. 
 

Sammanfattning 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 19,3 mnkr för perioden jan-april 2019. 
För året prognosticeras ett resultat på 23,4 mnkr. Budgeterat resultat är 13,3 mnkr 
vilket innebär en budgetavvikelse på +10,1 mnkr och uppfyller därmed det 
finansiella resultatmål som kommunfullmäktige beslutat.  

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -14,0 mnkr. Välfärdsnämnden 
svara för i stort sett hela avvikelsen med ett prognostiserat underskottet på -13,0 
mnkr. 

Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha ett överskott på 19,2 mnkr mot 
budget. Under de gemensamma posterna finns anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande samt utrymme för volymförändringar 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 3,3 mnkr. 

För 2019 budgeterades skatteintäkter och generella statsbidrag till 678,8 mnkr. Den 
senaste skatteprognosen från SKL visar på ett överskott om totalt 4,0 mnkr. 

Investeringar 
Under perioden jan-april 2019 har det investerats för 6,9 mnkr netto. De största 
investeringarna under perioden avser ombyggnation av verksamhetsfastigheter.  

Årsbudgeten 2019 för investeringar är 168,2 mnkr inkluderat resultatöverföring från 
2018 och tilläggsanslag vilka beslutats av kommunfullmäktige. De totala 
investeringsutgifterna för året beräknas uppgå till 55,9 mnkr, varav 18,7 mnkr avser 
nyinvesteringar. 

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. Två av KF:s 
inriktningsmål bedöms var i hög grad uppfyllda och övriga inriktningsmål delvis 
uppfyllda.   
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Det positiva resultatet stärker kommunens ekonomi. Fortsatt arbete är dock 
nödvändigt för att nämnderna ska nå en ekonomi som är i balans med budgeten.  

Inga ytterligare konsekvenser 
  
 
 
   
     

Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommunledningsgruppen  

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
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1. Inledning 
1.1 Delåret i sammandrag 
 

Ekonomi 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 19,3 mnkr för perioden jan-april 2019. 
För året prognosticeras ett resultat på 23,4 mnkr. Budgeterat resultat är 13,3 mnkr 
vilket innebär en budgetavvikelse på +10,1 mnkr och uppfyller därmed det finansiella 
resultatmål som kommunfullmäktige beslutat. 

Nämnderna beräknas ha ett underskott på -14 mnkr, främst beroende på 
välfärdsnämnden som redovisar en årsprognos på -13 mnkr. 

Verksamhet 
Bostadsbyggande är viktigt för kommunen. Försäljning av mark för bostäder och 
företag är fortfarande på en hög nivå. Senaste försäljningen på Säleby var till 
Kynningsrud som planerar en betongfabrik. Planeringen för ny industrimark på 
Gläborg pågår. 

För de av KF beslutade skolrenoveringar och -utbyggnader pågår förberedelserna. 
Underhållsåtgärder har påbörjats på ett stort antal kommunala byggnader. Det har 
tagits beslut om projektering av en ny förskola i centrum. De tre ensamavdelningarna 
ska bilda en enhet, förslag på en flexibel enhet med 4-6 avdelningar. Projektering av 
ny förskola i Dingle har påbörjats. 

I mars hade all personal inom förskolan tillsammans med kostenheten en gemensam 
fortbildningsdag om Måltidspedagogik. Pedagogerna inom Grundskola och Gymnasiet 
hade samtidigt en inspirationsdag om digitalisering. En nulägesanalys på förskolorna 
har genomförts utifrån skolverkets flerspråkighetsenkät. Den visar på att vi behöver 
göra insatser inom förskolorna för nyanlända barn. 

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. 

Vässjegården har avvecklats helt som äldreboende därmed har antalet vård -och 
omsorgsboendeplatser reducerats med 14 st. Dock har antalet korttidsplatser utökats. 
En sammanslagning av Dingle och Hällevadsholms hemtjänst med genensammalokaler 
i Dingle har genomförts. Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har 
flyttat från Allégården till Ekebacken. Rehabenheten har flyttat in i nya lokaler på 
"Skatten". 

Beslut fattades i april att Jobbcentrum och del av Daglig Verksamhet skall flyttas till 
Utvecklingscentrum Munkedal. 
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1.2 Omvärldsanalys  
I den senaste ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting görs 
bedömningen av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och de ekonomiska 
förutsättningar som gäller kommunerna kommande år. 

Bedömningen är att nuvarande högkonjunktur som Sverige befinner sig i går mot sitt 
slut 2020. Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides lägre tillväxt hos 
viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och 
industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. På flera håll ser vi dämpade tillväxtutsikter, 
inte minst räknar vi med en endast blygsam BNP-ökning i Tyskland i år, vilket får stor 
betydelse för den europeiska ekonomin. I prognosen är det dock inte nettoexporten 
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.  

För skatteunderlaget är bedömningen att ökningstakten fortsätter avta i år. Orsaken 
är att sysselsättningen ökar långsammare. Det innebär att på sikt är risken att ett 
glapp kan uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av 
skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger fortsatt på låga nivåer. 

Västsvenska handelskammarens konjunkturrapport i april visar att det finns en del 
tecken på att konjunkturen 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 ikonjunkturen. Västsverige, 
och särskilt göteborgsregionen, har även en fortsatt låg och stabil arbetslöshetsnivå 
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. 

 

Även lokalt i kommunen har den starka konjunkturen gett positiva effekter. 
Efterfrågan på industrimark är stor då flera företag är intresserade av att etablera sig i 
närheten av motorvägen.   

 

Arbetslöshet

 

Tabellen ovan beskriver Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 
andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Arbetslösheten i kommunen har 
fortsatt ned jämfört med samma period föregående år och ligger nu i april på 5,6 % 
vilket är under både riket och länet. Antalet uppgår till 274 personer. 

Arbetslösa inkl program med aktivitetsstöd apr-18 apr-19
Riket 7,00% 6,80%
Västra Götalands län 6,20% 5,90%
Munkedal 5,90% 5,60%
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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 från en hög nivå. Munkedal ligger över nivån i 
riket och regionen. Det är viktigt att kommunen fokuserar sina insatser inom området 
så att fler av de utrikesfödda kommer i arbete. Antalet uppgår till 150 personer i april 
2019. 
 

Befolkning 
Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig och nu ligger invånarantalet på 10 538 
invånare.  

Tabellen nedan visar en översikt över befolkningsförändringar under perioden. 
Födelsenettot är negativt för perioden och uppgår till -3. Flyttningar visar att det nu är 
fler som flyttar till kommunen än de som flyttar ut vilket är en klar förbättring jämfört 
med samma period 2018. Invandringen till kommunen har minskat mycket jämfört 
med 2018. 

 

 

  

Arbetslösa inkl program med aktivitetsstöd 
utrikesfödda apr-18 apr-19
Riket 20,50% 18,80%
Västra Götalands län 19,00% 17,40%
Munkedal 30,00% 24,90%

Översikt Befolkningsförändringar
År: 2019 | Period: April 

Utfall Jan - Apr 2018 Utfall Jan - Apr 2019 
Födelse 35 42
Dödsfall -38 -45
Summa Födelsenetto -3 -3
Inflyttning 173 186
Utflyttning -173 -159
Summa Inrikes flyttningsförändring 0 27
Invandring 32 14
Utvandring -5 -4
Summa In- och utvandringsskillnad 27 10
Summa Flyttningsförändring 27 37
Summa Folkmängdsförändring 24 34
Folkmängd totalt 10 449 10 538
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1.3 Finansrapport april 2019 
Finansavsnittet avses informera om kommunens finansiella ställning. Rapporten gäller 
för perioden januari – april 2019 och endast för kommunen. 

Likvida medel 
Likvida medel på koncernkontot uppgår till för närvarande till 127,5 mnkr vilket är en 
ökning med 4,2 mnkr sedan årsskiftet och innebär en fortsatt stark likviditet. 

Skuldhantering 
Enligt finansrapporten 20190430 uppgår kommunens lån till 185 Mnkr. Av dessa är 
160 Mnkr räntesäkrade. Genomsnittsräntan är 2,54 procent. Orsaken till den höga 
räntenivån är den räntesäkring som gjordes 2011-2012 med 10-åriga swappar. 
Nuvarande räntebindningstid är drygt 2 år och kapitalbindningstiden är även den drygt 
2 år. Kraven i finanspolicyn uppfylls.  

Då kommunen har en god likviditet innebär det att det för året inte kommer vara 
aktuellt med nyupplåning.  

 

Mer detaljerad information återfinns i Bilaga 1 
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2. God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål 
samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska 
följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning i Munkedals kommun har kommunfull-
mäktige fattat beslut om 3 finansiella inriktningsmål och 8 inriktningsmål för 
verksamheten. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision. Inriktningsmålen 
för verksamheten konkretiseras i sin tur av varje nämnd i form av verksamhetsmål. 
Målen visar för förvaltningen vad som ska göras.  

2.1 Finansiell analys 
Kommunen redovisarar för perioden ett positivt resultat om 19,3 mnkr och prognosen 
visar på ett resultat om 23,4 mnkr. I jämförelse med budget innebär det en positiv 
avvikelse på 10,1 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 96,6 
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 3,4 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 ”skattefinansieringsgraden av 
investeringarna”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett värde 100 procent eller 
mer, innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som 
genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. 
Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens 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 87 
procent. Detta innebär ändå att kommunen för åren 2017 – 2019 kommer att ha 
finansierat investeringar själv utan upplåning. För reinvesteringar beräknas 
självfinansieringsgraden till 131 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.  
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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 i av pensionsskuld intjänad innan 1998 fortlöper. Detta 
påverkar skulden positivt och innebär att kommunen förbättrar sin ställning något. 
Tack vare det goda resultatet så beräknas soliditeten förbättras ytterligare och uppgå 
till 16,4 procent inklusive pensionsförpliktelser vid årets slut.  

Likviditet och betalningsförmåga 
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En 
ökande kassalikviditet 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 förstärkt ytterligare och uppgår vid delåret till 122,9 procent. 
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 ca 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 betalningsberedskapen. Munkedals nivå på 122,9 procent 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 stora 
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 kommer borgensåtagandet sannolikt att ligga 
kvar på fjolårets nivå.  Pensionsförpliktelse före 1998, sjunker och har så gjort de 
senaste åren. Nuvarande prognosen visar på att vid årsskiftet kommer 
pensionsskulden att uppgå till 206 mnkr inklusive löneskatt. Minskningen beror på 
utbetalningar sker av skulden. 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. Det kan finnas en viss osäkerhet i 
prognosen då det finns en benägenhet att ta höjd för ökade kostnader men inte för 
ökade intäkter. 
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2.2 Finansiella mål 

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. 

1. 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 4,4 procent, vilket innebär att målet kommer att uppfyllas. 
 

2. Soliditetsmål - Soliditeten ska förbättras 
Med nuvarande prognos bedöms målet vara uppfyllt. 
 

3. Investeringsmål- Självfinansieringsgraden av reinvesteringar 100 procent 
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar beräknas uppgå till 131 procent, 
vilket innebär att målet kommer att uppfyllas. 
 

Resultatmål 
De finansiella resultatmålen är antagna av kommunfullmäktige 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 23,4 mnkr 

Soliditet: Låneskulden ska över tid minska 
genom amortering. 

4,3 mnkr 0,0 mnkr 

Investeringsmål: Självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar 100 % 

100 % 131 % 
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2.3 Måluppfyllelse av KFs inriktningsmål 
 

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% svarat positivt på att de känner att deras barn är trygga i förskolan. 

Skolinspektionens enkät som gjordes senhösten 2018 i årskurs 5, årskurs 9 och 
årskurs 2 i gymnasiet visar att tryggheten på skolorna är mycket bra. 

På alla enheter arbetas det aktivt med värdegrunden 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. 

Källsorteringen är beroende av Rambos service och kommunen avvaktar nytt 
insamlingssystem. 

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 el-hybrider eller biogasdrivna bilar där detta är 
lämpligt. För fastigheter görs en utvärdering av energikonsumtionen vid årets slut. 
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Minskad pappersmängd löneenheten: Inkommande löneunderlag till löneenheten på 
kontorspapper som arkiveras ska minska från 2016 års nivå med 60 %. Utfallet 
uppgår till 65 %. 

 

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. 

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 kommuninvånarna 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 behövs, 
när det behövs utifrån behov. 
Trygghetsmålet är omhändertaget inom Välfärdsnämnden. Totalt finns fem 
verksamhetsmål kopplade till målet. 

Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i omsorgssektorn: 
Förvaltningen har under året haft en måttlig personalomsättning. Framför allt är det 
yrkesgrupper med en god arbetsmarknad som har en hög personalomsättning. 
Avdelningarnas enheter har stabiliserat sin personalstruktur. Kompetensnivån inom 
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sektorn är mycket god. Förbättringar av introduktionen av nyanställd personal har 
genomförts 

Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största 
mån undvikas: Förvaltningen genomför flertalet hemmaplanslösningar där vi tidigare 
haft behov av att köpa vården. Kompetensförstärkning i verksamheterna genomförs, 
samverkansavtal med andra huvudmän arbetas fram. Individ och familjeomsorgen 
arbetar intensivt förminska de köpta familjehemmen och ersätta med familjehem i 
egen regi vilket gett gott resultat. 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 omsorgsverksamheterna: 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 implementerats 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 frivillighetsorganisationer och föreningar. Målsättningen 
är att vara en brygga för att våga delta i föreningslivet på egen hand och få ett stöd 
utanför kommunen. 

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 sysselsättning 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 
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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 förutsättningar för näringslivets utveckling. 
Insatser pågår i kommunen i syfte att marknadsföra kommunen, utveckla och stärka 
lokala näringslivet, utveckla innovativa metoder för upphandling mm. 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 arbetet fortsatt med att utveckla besöksmagasinet ”Grejen med 
Munkedal”. Magasinet har fått mycket stor uppmärksamhet och uppskattats av i stort 
sett alla. Nu finns även informationen på kommunens hemsida och på Facebook. 
Munkedals kommun har även en destinationssida i samverkan med Turistrådet 
Västsverige AB. Marknadsföringsgruppens arbete med att bygga varumärke utifrån att 
Munkedal är en ”Friluftskommun/Out-door area” har fortsatt under början av 2019. En 
uppdatering av Bohusleden pågår tillsammans 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 påbörjats och kommer att mynna ut i en gemensam plattform för 
Turism-, Besöksnärings-, Näringslivs- och. 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. Näringslivsråden följer 
handlingsplanen.  

Utveckla innovativa metoder för upphandling: Arbete med revidering av 
upphandlingspolicy har påbörjats. Arbete med att ta fram en upphandlingsstrategi 
med tillhörande handlingsplan har inte påbörjats under denna period. 

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 
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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 Ej uppfyllt 

 

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, med start i detta. 
 
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 fritidsaktiviteter 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. 
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Visa på Munkedals unika möjligheter och läge: I dagsläget finns ingen e-tjänst för att 
mäta antal QR-koder som använts. Förvaltningen arbetar med en lösning för detta. 
Antal visningar på kulturens information på kommunens hemsida är 9 267 st varav 
7 673 st 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 

 

Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun. 
Ett verksamhetsmål är kopplat till målet. 

Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara: Personalen på förskolorna 
arbetar aktivt med att erbjuda varje enskilt barn det stöd de behöver. Ett bra 
samarbete har byggts upp mellan förskolorna, specialpedagog och logoped från den 
centrala barnhälsan. 

På grundskolorna arbetas aktivt med värdegrunden och samarbete med socialtjänsten 
sker kontinuerligt. Detta samarbete kan dock bli ännu bättre. Arbetet med de 
nyanlända eleverna fortsätter också oavbrutet. Verksamheten följer de åtgärdsplaner 
som framtagits tillsammans med Skolverket och studiehandledare finns tillgängliga 
där så behövs. 

På högstadiet finns en oro för att det är många som inte kommer att vara behöriga till 
gymnasiet i höst. Trots stora insatser såsom anpassade scheman och individuella 
anpassningar så kommer målet inte att uppnås. 

De gymnasieskolor som Munkedal har i egen regi är Processtekniska Gymnasiet och 
IM-programmet. Efter avslutat gymnasieprogram på Process är i stort sätt 100 
procent anställningsbara. På IM-programmet är det en stor del nyanlända som kan 
behöva ytterligare utbildningstid. 

Alla IM-elever är inskrivna under kommunens aktivitetsansvar. Bortser från denna 
grupp är det endast ett fåtal elever som är inskrivna. Dua-arbetet har fortsatt att 
utvecklas. Representanter från AF, socialtjänst, AME och Kunskapens hus träffas 
regelbundet för att kartlägga och erbjuda relevanta åtgärder för nämnd 
ungdomsgrupp. 

 

 

 
  

Resultatmål Utfall 
Visa på Munkedals unika möjligheter och läge. Alla elever ska efter 
gymnasiet vara anställningsbara: Delvis uppfyllt 

185



 
 

Sida 16 av 28 

 
 

Munkedals kommun • www.munkedal.se 
 

Sida 16 av 28 

2.4 Sammanfattning god ekonomisk hushållning 
Samtliga finansiella inriktningsmål är, med nuvarande prognoser, uppfyllda. 
Genomsnittligt resultat uppgår till 4,4 procent, soliditeten förbättras och 
självfinansieringsgraden av reinvesteringar är 131 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 fortsatt stabil ekonomi. Den 
prognostiserade resultatnivån 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 (lågkonjunktur, investeringar, 
ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar etc). 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 nettokostnadsandelen 
uppgå till 99,6 procent en minskning 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. 
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3. Verksamhetsredovisning 

3.1 Driftsredovisning 
 
Driftredovisning Bokslut Prognos Budget Avvikelse 
(Belopp i mnkr) 2018 2019 2019 2019 
     
Nämnd         
Kommunfullmäktige -1,0 -1,2 -1,2 0,0 
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 -53,7 -53,6 -0,1 
Samhällsbyggnadsnämnden -103,3 -25,5 -25,8 0,3 
Barn- och utbildningsnämnden -215,9 -267,7 -266,5 -1,2 
Välfärdsnämnden -246,9 -282,1 -269,1 -13,0 
Kultur- och fritidsnämnden -12,0 -15,2 -15,2 0,0 
Summa nämndverksamhet -629,7 -647,4 -633,4 -14,0 
      
Gemensamma kostnader och intäkter -7,0 -11,1 -30,3 19,2 
Summa gemensamma kostnader 
och intäkter -7,0 -11,1 -30,3 19,2 
      
Summa verksamhetens 
nettokostnad -636,7 

-658,5 -663,7 5,2 

      
Skatteintäkter 474,0 483,7 492,9 -9,2 
Kommunal utjämning och generella 
statsbidrag 

175,6 199,1 185,9 13,2 

Finansiella intäkter 4,6 4,1 3,4 0,7 
Finansiella kostnader -5,0 -5,0 -5,2 0,2 
Summa skatter och finansnetto 649,2 681,9 677,0 4,9 
      
Jämförelsestörande post     
Årets resultat 12,5 23,4 13,3 10,1 

 
Helårsprognosen för Munkedals kommun är 23,4 mnkr vilket är 10,1 mnkr bättre än 
det budgeterade resultatet på 13,3 mnkr. Anslag till kommunfullmäktiges förfogande 
inklusive utrymme för volymförändringar bidrar till ett förbättrat resultat med 7,5 
mnkr.  

Nämnderna 
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -14,0 mnkr. Välfärdsnämnden svara 
för i stort sett hela avvikelsen med ett prognostiserat underskottet på -13,0 mnkr. 
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Finansförvaltningen 

Gemensamma verksamhetskostnader 
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha ett överskott på 19,2 mnkr mot 
budget. Under de gemensamma posterna finns anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande samt utrymme för volymförändringar 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 3,3 mnkr. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
För 2019 budgeterades skatteintäkter och generella statsbidrag till 678,8 mnkr. Den 
senaste skatteprognosen från SKL visar på ett överskott om totalt 4,0 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 -6,0 mnkr. Slutavräkningen för 2018 är 
oförändrad sedan årsskiftet och kommer därför inte att påverka årets utfall. 

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas 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 jan-april 2019 ligger något under budgeterade 
kostnader.  
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3.2 Sammanställning av nämnders resultat och årsprognos 
 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige redovisar ett resultat för perioden på -0,3 mnkr och en 
årsprognos på 0,0 mnkr. 

Valnämnd  
Valnämnden utser röstmottagare, upprättar vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. 
Under 2019 sker val till EU-parlamentet. Resultatet för perioden är 0,3 mnkr och 
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 
Revision redovisar ett resultat för perioden på 0,2 mnkr och en årsprognos på 0,0 
mnkr.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall i april på 0,1 mnkr, årsprognosen uppgår till  
-0,1 mnkr. HR-avdelningen och ekonomiavdelningen beräknar överskott vid årets slut 
medan administrativa avdelningen prognostiserar ett underskott. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden redovisar ett utfall på 1,9 mnkr för perioden. Av detta belopp avser 1,7 
mnkr fastighetsenheten där utfallet dock är något missvisande då arbetet med intern-
fördelningen av fastighetsenhetens budget inte är helt slutförd, vilket gör att ett fåtal 
budgetposter ännu ej är justerade.  Årsprognosen för nämnden sätts till 0,3 mnkr där 
främst gata och mark står för en positiv prognos till följd av bedömda lägre kostnader 
för bostadsanpassning. 

Resultat och årsprognos per 
nämnd (mnkr)

Utfall April Årsprognos

Kommunfullmäktige -0,3 0
Valnämnd 0,3 0
Överförmyndare 0 0
Revision 0,2 0
Kommunstyrelsen 0,1 -0,1
Samhällsbyggnadsnämnden 1,9 0,3
Barn- och utbildningsnämnden -2 -1,2
Välfärdsnämnden -1,8 -13
Kultur- och fritidsnämnden 0,2 0
Summa -1,4 -14
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Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden redovisar ett utfall på -2,0 mnkr för perioden. Det är personalkostnader 
främst inom grundskolan som har en avvikelse mot budget. Vidare är antal köpta 
barn/elevplatser på förskolan och gymnasiet fler än beräknat.  

Årsprognosen har en negativ avvikelse med 2,0 mnkr. I dagsläget har grundskolan 
svårt att hantera elever med särskilda behov inom ram, då speciellt i Svarteborg. 
Asylboendet i Dingle har stängt och därmed får enheten mindre intäkter än 
budgeterat. Även avslag från skolverket på ansökan om bidrag för speciallärare bidrar 
till att grundskolan beräknar ett underskott om 2,0 mnkr vid årets slut. Däremot visar 
prognosen för särskolan på ett överskott med 0,6 mnkr. Köp av platser på gymnasiet 
är fler än budgeterat och är en osäker faktor inför hösten. Detta medför även högre 
skolskjutskostnader än planerat. Fler elever går fyra år och detta medför en negativ 
årsprognos om 0,5 mnkr för gymnasiet. Vuxenutbildningen har fått en hög tilldelning 
av yrkesvuxplatser vilket innebär fler elever men också ökade intäkter. Årsprognos 
visar därmed på plus 0,7 mnkr. 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen: En översyn av personal-
organisationen inom grundskolan kommer att ske under hösten på flera områden. 

Välfärdsnämnden 
Nämndens totala utfall för perioden uppgår till – 1,8 mnkr. En förbättring jämfört mot 
2018 års delårsbokslut då utfallet var -6,2 mnkr. Att resultatet är bättre beror främst 
på den ramökning som förvaltningen fick inför 2019.  

Årsprognosen är ett underskott på 13,0 mnkr. Största budgetavvikelsen, 6,5 mnkr 
finns inom hemtjänsten på grund av fler beviljade än budgeterat. Inom LSS beräknas 
underskottet vid årets slut uppgå till 5,6 mnkr främst beroende på köp av platser inom 
socialpsykiatrin. Prognosen för IFO är ett underskott med 1,7 mnkr. Främst hänförligt 
till försörjningsstöd som ökat på grund av högre hyror och 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 kostnader och en bättre 
arbetsmiljö för personalen i hemtjänsten. Genom att införa digitala tjänster kommer 
arbetet inom både ordinärt och särskilt boende effektiviseras och på sikt hålla nere 
kostnader och minska rekryteringsbehov. En genomlysning av vilka arbetsuppgifter i 
basverksamheten som kan utföras av andra, och till en lägra kostnad. Samplanering 
av bemanning mellan olika enheter förbereds och ska ge möjlighet till en mer kost-
nadseffektiv bemanning samt ge bättre förutsättningar att kunna erbjuda medarbetare 
heltid. Vidare arbetas det aktivt med åtgärder som syftar till att hitta hållbara 
hemmaplanslösningar som kommer att vara mindre kostsamma än köpta platser. 
Förvaltningen har höga sjukskrivningstal och arbetar systematiskt med att förbättra 
arbetsmiljön i verksamheterna.  

Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndens utfall för perioden uppgår till 0,2 mnkr. För helåret prognostiseras ett 
resultat i nivå med budget. 
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3.3 Investeringsredovisning 
 

Investeringsredovisning 
Nämnder (mnkr) 

Januari-april 
Årsbudget 

(inkl. 
res.överf.) 

Helårsprognos 

    
Kommunstyrelsen 0,2 2,8 2,3 
Samhällsbyggnadsnämnden 6,3 160,6 48,8 
Barn- och utbildningsnämnden 0,3 1,2 1,2 
Välfärdsnämnden 0,0 3,2 3,2 
Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,4 0,4 

     
Summa 6,9 168,2 55,9 
För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till respektive nämnds 
delårsrapport. 

Under perioden jan-april 2019 har det investerats för 6,9 mnkr netto. De största 
investeringarna under perioden avser ombyggnation av verksamhetsfastigheter.  

Årsbudgeten 2019 för investeringar är 168,2 mnkr inkluderat resultatöverföring från 
2018 och tilläggsanslag vilka beslutats av kommunfullmäktige. De totala 
investeringsutgifterna för året beräknas uppgå till 55,9 mnkr, varav 18,7 mnkr avser 
nyinvesteringar.  

Kommunfullmäktiges finansiella mål för investeringar är att reinvesteringar ska ha en 
självfinansieringsgrad på 100 procent. Prognosen är att den förväntas bli 109 procent 
och att målet därmed är uppfyllt. 
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4. Ekonomisk redovisning 

4.1 Resultaträkning 
 
Resultaträkning   
(Belopp i mnkr)   
  Årsbokslut 

2018 
Jan-April 

2018 
Jan-April 

2019 
Verksamhetens intäkter  164,6 52,4 54,4 
Verksamhetens kostnader  -778,9 -254,0 -255,5 
Avskrivningar  -22,4 -7,4 -7,6 
Verksamhetens nettokostnad -636,7 -209,0 -208,7 
Skatteintäkter, kommunal utjämning 
och generella statsbidrag  649,6 215,4 227,6 
Finansiella intäkter  4,7 1,1 2,0 
Finansiella kostnader  -5,1 -1,7 -1,6 
Resultat före extra ordinära 
poster 12,5 5,8 19,3 
Extraordinära poster       
Periodens resultat 12,5 5,8 19,3 
 

Resultatet för kommunen under perioden jan-april 2019 uppgår till 19,3 mnkr vilket är 
13,5 mnkr bättre än samma period 2018. Helårsprognosen beräknas till 23,4 mnkr. 

Intäkterna under perioden har ökat med 2,0 mnkr eller 3,8 procent jämfört med 
samma period föregående år. Intäkter från fastighetsförsäljning har ökat med 5,6 
mnkr medan statsbidrag, från i första hand migrationsverket, har minskat med 5,2 
mnkr.  

Kostnaderna har ökat under perioden med 1,5 mnkr eller 0,6 procent. 
Personalkostnaderna har ökat 3,9 mnkr vilket motsvarar 2,3 procent. Kostnaderna för 
månadslön inklusive sociala avgifter har ökat med 1,9 mnkr och timlönekostnaderna 
har ökat med 1,2 mnkr. Pensionskostnaderna har ökat 1,0 mnkr. 
Fastighetskostnaderna har minskat 3,2 mnkr dels genom minskade underhållsåtgärder 
dels genom lägre uppvärmningskostnader. Under återstående del av året belastas 
kommunen med högre kostnader jämfört med perioden jan-april. Exempel på sådana 
kostnader är semestervikarier, lönerevision och semesterdagstillägg.  

Verksamhetens nettokostnader har exklusive effekt av fastighetsförsäljning, ökat 2,5 
procent jämfört med samma period förgående år medan skatte-och bidragsintäkter 
ökat med 5,7 procent. Skatteintäkterna är beräknade utifrån SKLs aprilprognos. 
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4.2 Balansräkning 
 

Balansräkning   
 (Belopp i mnkr) Årsbokslut 

2018 
Jan-April 

2018 
Jan-April 

2019 
Tillgångar       
Anläggningstillgångar:       
Immateriella anläggningstillgångar 11,5 11,5 11,3 
Materiella anläggningstillgångar 

 
    

Mark, byggnader och tekniska anl. 297,7 288,8 290,2 
Maskiner och inventarier  24,2 22,4 24,7 
Finansiella anläggningstillgångar        123,6 123,8 123,1 
Summa anläggningstillgångar 457,0 446,5 449,3 
  

 
   

Omsättningstillgångar: 
 
   

Exploatering 42,2 40,4 42,4 
Fordringar  46,1 54,4 58,7 
Kassa och bank  123,3 99,8 127,5 
Summa omsättningstillgångar 211,6 194,6 228,6 
  

 
   

Summa tillgångar 668,6 641,1 677,9 
       
Eget kapital, avsättningar och 
skulder      
Eget kapital  293,3 286,7 312,6 
varav periodens resultat 12,5 5,8 19,3 
Summa eget kapital 293,3 286,7 312,6 
  

 
   

Avsättningar 
 
   

Avsättningar för pensioner 13,6 12,7 13,6 
Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 
Summa avsättningar 13,6 12,7 13,6 
  

 
   

Skulder: 
 
   

Långfristiga lån  191,3 189,5 191,5 
Övriga långfristiga skulder 8,4 7,2 8,7 
Kortfristiga skulder  162,0 145,0 151,5 
Summa skulder 361,7 341,7 351,7 
  

 
   

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 668,6 641,1 677,9 
 

Kommunens totala balansomslutning har ökat sedan föregående bokslut. De 
materiella anläggningstillgångarna har minskat något vilket främst beror på 
fastighetsförsäljning men även på att periodens investeringar varit lägre än 
avskrivningarna. 

Omsättningstillgångarna har ökat 17,0 mnkr sedan årsskiftet. Främst beroende på 
ökade kortfristiga fordringar. Kommunens del, i det med bolagen gemensamma 
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koncernkontot, har ökat 4,7 mnkr vilket förklaras av inkomster från 
fastighetsförsäljning.  

De långfristiga skulderna är i stort sett oförändrade. Det har inte skett någon 
amortering eller nyupplåning under perioden. Minskningen av de kortfristiga skulderna 
beror främst på lägre leverantörsskulder samt att avsatta pensionskostnader 2018 
betalats och årets pensionskostnader ännu inte upparbetats för helår.  

Likviditeten i delårsbokslutet uppgår till 122,9 procent, en klar ökning från 
årsbokslutets 104,6 procent. 

Kommunens soliditet är vid delåret 46,1 procent, en ökning från årsbokslutets 43,9 
procent. För helåret prognosticeras en soliditet på 46,8 procent. 

 

5. Personal 
 
Sjukfrånvaro 

  Jan-april 2017 Jan - april 2018 Jan -april 2019 
Munkedals kommun 9,01% 8,84% 8,30% 
Kommunledningskontor 8,57% 4,05% 5,65% 
Samhällsbyggnad 5,64% 3,85% 7,65% 
Barn och utbildning 7,99% 7,91% 6,35% 

Välfärd 10,31% 11,05% 10,60% 
 

Kommunen har en sjukfrånvaro på 8,3 procent under perioden januari-april 2019. 
Motsvarande period föregående år uppgick till 8,84 procent. Korttidssjukfrånvaron 
ligger på cirka 35 procent och långtidssjukfrånvaron, det vill säga den sjukfrånvaro 
som överstiger 60 dagar har ökat till att uppgå till 65 procent av sjukfrånvaron under 
perioden. 

Via analys av sjukfrånvaron kan ses att den största orsaken till långtidssjukskrivning 
är psykisk ohälsa och medicinsk rehabilitering av till exempel flertal cancerdiagnoser. 
Åtgärder för att få ner korttidssjukfrånvaron behöver ske genom att verksamheterna 
arbetar utifrån vedertagna och kända rutiner för sjukskrivning, genomför rehabsamtal 
vid sjukfrånvaro över 4 tillfällen/år och systematiskt arbeta på APT med resultaten 
från OSA-enkäten, till exempel arbetsbelastning, arbetsorganisation, återkoppling på 
utfört arbete. Antalet medarbetare per chef har minskat i kommunen och snittet på 
antal anställda per chef ligger på 21 medarbetare. Via forskning vet man att antalet 
sjukskrivningar ökar vid stora personalgrupper och problematiken behöver belysas 
ytterligare samt lägga vikten vid genomlysning av arbetsbelastning, 
arbetsorganisation samt eventuell metodik för ökat självledarskap. 

HR-avdelningen har under januari och april genomfört uppföljning av sjukfrånvaron 
med samtliga chefer. Råd och stöd ges tre gånger/ år specifikt per enhet om 
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förebyggande och rehabiliterande insatser, analysstöd av personaldelarna i Hypergene 
och arbetsmiljöarbetet. Ett flertal anställningar har avslutats på grund av personliga 
skäl och får vidare omställningsstöd via Omställningsfonden. 

HR-avdelningen har under delåret implementerat KIA, som är ett informationssystem 
för arbetsmiljö. Genom detta får kommunen lättare överblick över skador, tillbud och 
incidenter, se mönster och hitta lösningar. Alla anställda kan själva direkt anmäla 
arbetsmiljöproblem in i systemet, via dator, mobil eller surfplatta. Med de mobila 
enheterna kan de också direkt ta en bild av det som de anmäler. 
 
HR-avdelningen har utifrån genomförd OSA-enkät även tagit fram en verktygslåda för 
hur enheterna kan arbeta vidare med sina resultat, vilket har presenterats i 
ledningsgrupper, samverkan och per chef. Frukostseminarium har genomförts för att 
uppdatera chefer och skyddsombud kring föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4) som började gälla den 31 mars 2016 och innebär tydligare 
krav på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och 
kränkande särbehandling.  
 
Återkoppling/feedback har visat sig vara ett viktigt utvecklingsområde. Därför får 
cheferna via utbildningsportalen IKnow webbutbildning om kommunikativt ledarskap 
samt utvecklande feedback. Att man som ledare kan kommunicera mål, resultat, 
förväntningar och prestationer till sina medarbetare är väldigt viktigt för att skapa 
delaktighet, helhetssyn och förändring. 

Nästa steg i arbetsmiljöarbetet är att chefen tillsammans med till exempel 
skyddsombud, hälsoinspiratör skapar arbetsgrupp på arbetsplatsen för att arbeta 
vidare med enhetens resultat. 
 
De kommunövergripande resultaten visade att man upplever att man har ett arbete 
som känns meningsfullt, man känner trivsel, stöd och gemenskap med kollegor, vet 
vad som förväntas samt känner till värdegrunden. Utvecklingsområden att arbeta 
vidare med i förvaltningarna och enheterna är återkoppling på utfört arbete, hög 
arbetsbelastning samt chefens förmåga att hantera konflikter samt följa upp mål. 
 
Munkedals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och en organisation att må bra 
i. Den årliga enkäten ger en riktning av läget och utifrån den kan arbetsgivaren skapa 
rätt förutsättningar för arbetsplatsen, där medarbetare och chefer mår bra och skapar 
resultat.  

Ledarplattform 
I mars genomfördes två chefs- och ledardagar som samlade samtliga chefer i 
kommunen. Fokus låg dels på värdeord och ledardeklaration samt på digitalisering och 
föreläsning om kommunikation och hållbart ledarskap. Detta är en fortsättning på 
ledarskapsinsatser för kommunens chefer och ledare. Ledarplattformen utgör numera 
grunden för de aktiviteter och insatser som ledarförsörjningen består av, alltifrån hur 
vi attraherar - rekryterar - introducerar -behåller/utvecklar och avvecklar chefer i 
kommunen.  
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Attraktiv arbetsgivare 
Munkedals kommun deltar från och med 2018 i nyckeltalsindex attraktiv arbetsgivare 
för att få ett utgångsläge för hur attraktiva vi är utifrån ett antal nyckeltal.  

Med Nyckeltalsinstitutets nyckeltal som grund är det framför allt företag inom 
IT/Telekom-branschen och finansbranschen som är de mest attraktiva arbetsgivarna. 
De har generellt mindre arbetsgrupper, lägre sjukfrånvaro, högre andel 
tillsvidareanställda och högre löner. 

Höga långtidssjuktal finner vi ofta i kvinnodominerade arbetsplatser (offentlig 
verksamhet) med många anställda per chef. Samvariationen mellan många anställda 
per chef och långtidssjukfrånvaro håller i sig. Storleken på arbetsgrupperna kan 
förklara 31 procent av variationerna i långtidssjukfrånvaron. 

Munkedal har en relativt hög personalomsättning 11,2 procent, 104 avgångar varav 
21 var pensionsavgångar. 

Andel chefer som är kvinnor i förhållande till andel anställda kvinnor: 
31 av cheferna är kvinnor och 12 av cheferna är män. Det innebär att 72 procent av 
cheferna är kvinnor och 86 procent av de tillsvidareanställda är kvinnor. Den 
relationen, 72 procent / 86 procent blir 0,84. Relationen mellan andel chefer som är 
kvinnor och andel anställda kvinnor bör i en jämställd organisation vara 1,0. För att 
det ska bli helt jämställt bör antalet chefer som är kvinnor öka med 6. 
 
Antal anställda per chef är i genomsnitt 21,3 tillsvidareanställda per chef. 
Det är fler anställda per chef än medianvärdet, som är 11,2. 
Medianlönen är 26 200 kr. Andelen tillsvidareanställda är 63,2 procent. 
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6. Nyckeltal 
 
Årets resultat 2016 2017 2018 Prognos 2019 

Årets resultat (mnkr) 39,6 50,8 12,5 23,4 

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster (mnkr) 

39,6 50,8 12,5 23,4 

Årets resultat i relation till 
skatteintäkter och statsbidrag 6,5% 8,0% 1,9% 3,4% 

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster i relation 
till skatteintäkter och statsbidrag 

6,5% 8,0% 1,9% 3,4% 

Balanskravsresultat 39,0 13,3 12,1 17,8 
     

Nettokostnadsandel 2016 2017 2018 Prognos 2019 
Verksamhetens intäkter och 
kostnader (netto) 89,5% 88,3% 94,6% 92,7% 

Avskrivningar 3,6% 3,5% 3,4% 3,7% 
Verksamheternas nettokostnad före 
jämförelsestörande poster och 
finansnetto 

93,1% 91,8% 98,0% 96,4% 

Finansnetto 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 
Nettokostnadsandel efter 
finansnetto 

93,5% 92,0% 98,1% 96,6% 

Nettokostnadsandel 93,5% 92,0% 98,1% 96,6% 
     

Skatteintäktsutveckling och 
nettokostnadsutveckling 

2016 2017 2018 Prognos 2019 

Skatteintäktsutveckling 10,2% 4,7% 2,0% 5,1% 
Nettokostnadsutveckling (exkl. 
jämförelsestörande poster) 

3,2% 3,2% 9,0% 3,4% 
     

Investeringsfinansierade mått 2016 2017 2018 Prognos 2019 

Nettoinvesteringsvolym (mnkr) 20,9 51,3 28,3 55,9 
Skattefinansieringsgrad av 
nettoinvesteringar 294,4% 142,5% 123,2% 87,3% 

Skattefinansieringsgrad av 
reinvesteringar 

- 349,1% 140,5% 131,2% 

Soliditet 2016 2017 2018 Prognos 2019 

Soliditet 35,9% 42,9% 43,9% 46,8% 

Tillgångsförändring 16,8% 2,2% 2,1%  

Förändring av eget kapital 20,8% 22,1% 4,4%  

Kassalikviditet 101,7% 104,4% 104,6%  

Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser (%) 

0,9% 9,5% 12,5% 16,4% 
     

Åtagande utanför 
balansräkningen (mnkr) 

2016 2017 2018 Prognos 2019 

Borgensåtagande 288,4 316,9 335,5 334,1 

Pensionsförpliktelser för 1998 224,3 218,4 209,5 205,8 
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  2019-05-24 Dnr: KS 2018-442
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomiavdelningen 

Skattesatsen för år 2020 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. oförändrad. 

Sammanfattning 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef, Controller, Kommunchef 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
Ekonomiavdelningen kommunledning 
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  2019-05-24 DNR: KS 2018-442

    

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Lars-Erik Hansson 
Ekonomichef 
Ekonomiavdelningen 

Förslag till borgensavgift 2020 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut är att ta ut 0,25 procentenheter av 
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2020. 

Sammanfattning 
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut marknadsmässiga 
borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den reviderade 
borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar om dessa årligen. Förslaget bygger på att ekonomikontoret bedömer det 
marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till kommande års borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2019 (året före avgiftsåret) besluta om 
storleken på borgensavgiften för 2020. Avgiften skall erläggas senast 31 mars 2020. 
Enligt regelverket kring borgensavgifter är riktmärket för en marknadsmässig 
borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarkna-
den. Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25 procentenheter kan 
anses vara marknadsmässig. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Förslaget innebär ingen förändring av de ekonomiska förutsättningarna vid 
användande av kommunal borgen för upplåning. 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör, Ekonomichef, Controller, Redovisningsekonom 
 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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  2019-05-23 Dnr: KS 2018-441 

 
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller, Ekonomiavdelningen 

Mål och resursplan (MRP) Budget 2020 plan 2021-2022 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2020, med 
plan för 2020-2021. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 mnkr.   

 
3. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2020 till 91,0 

mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 
investeringar under 2020 på 55,0 mnkr. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 
 

6. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
budgetförslag inklusive överenskomna effektiviseringskrav på 2 % till 11,17 mnkr 
år 2020. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag på 1,765 

mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas direktiv och 
konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 

 
8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag på 2,637 

mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas direktiv och 
konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 

 
9. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamvekans budgetförslag på 2,655 

mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas direktiv och 
konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 
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Sammanfattning 
 
Förutsättningar 2020 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av 
skatteintäkter görs på 10 500 invånare.  
 

1. Årets resultat   
skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
 

2. Investeringsmål   
självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 74 %* 

 

3. Skuldsättning  
under 2020 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till  
att amortera på låneskulden. 

 
*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens reinvesteringar. 
 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2019. Inför budget 2019 beslutades den vara 
oförändrad. 
 

Skatter och bidrag 
Ökningen av skatteintäkterna år 2020 förbättras då invånarantalet budgeterats upp 
till 10 500 invånare (ökning +50 invånare, 2,8 mnkr). Majs skatteprognos visade även 
en förbättring då skatter och inkomstutjämningen samt LSS utjämningens prognos var 
mer positiv än försämringen på kostnadsutjämning med 2,0 mnkr. Under 2020 ökar 
intäkterna med totalt 18,9 mnkr (2,8 %).  
 

Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag för 
budgetåren 2020. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk 
hushållning. För planperioden 2021-2022 kommer inte kommunen nå ett resultat på 
2 % av skatter och generella bidrag med nuvarande ekonomiska förutsättningar. 
 

Centrala avsättningar/prioriteringar 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och förändringar 
av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej ut utan detta får 
nämnderna ta hänsyn till. Avsättning görs även till volymbuffeten för fler invånare. 
 

Kommunfullmäktiges förfogande 
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 1,9 mnkr år 2020. Då statsbidraget enligt 
flyktingvariabler succesivt minskas år 2020-2021 kommer det krävas ytterligare 
avsättningar till Kommunfullmäktiges förfogandepost år 2021 med 2,4 mnkr då posten 
kommer avvecklas.   
 

Ramar till nämnderna 
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar att 
konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 2020 i balans. 
 

Nämnderna får en utökat ram med 8,7 mnkr. Förstärkningen främst kopplat till 
volymförändringar inom barn -och utbildning samt äldreomsorg. Totalt är 642,1 mnkr 
avsatt i ram för nämnderna exkl. löneökningar och kompensation för kapitalkostnader 
som kompenseras när förhandling och aktivering sker. 
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Mnkr Budget Budget Plan Plan  Föränd 

Nämndernas ram, år 2019 2020 2021 2022 19-20* 
Kommunstyrelsen  53,5 55,5 55,5 55,5 2,0 
Samhällsbyggnadsnämnd  26,8 26,8 26,8 26,8 0,0 
Barn- och utbildningsnämnd 265,9 268,6 268,6 268,6 2,7 
Kultur -och fritidsnämnd  15,2 15,2 15,2 15,2 0,0 
Välfärdsnämnden 268,8 272,9 272,9 272,9 4,0 
Jävsnämnd 0,06 0,06 0,06 0,06 0 
Kommunfullmäktige 1,1 1,1 1,1 1,1 0 
Revisionen 0,8 0,9 0,9 0,9 0,08 
Överförmyndarnämnden 1,1 1,1 1,1 1,1 0 
Valnämnden 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,10 
Summa nämnder 633,4 642,1 642,1 642,1 8,7 

 

Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2020 uppgår till 
91,0 mnkr. Av de 91 mnkr klassas 53,4 mnkr som reinvestering. De största 
investeringsutgifterna i budget 2020 är renovering av Hällevadsholms skola, Hedekas 
skola, nybyggnation av bollhall på Kungsmarksskolan, påbörjande av projektering av 
skola 4–6 Kungsmarksområdet. Under år 2020 kan 35,7 mnkr av reinvesteringarna 
finansieras (resultat och avskrivningar) av de planerade 53,4 mnkr. Detta innebär en 
självfinansieringsgrad på 67 % och målet uppfylls inte under år 2020 på 74 %. 
 

Investeringar, mnkr 
Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

Kommunstyrelsen  1,6 2,9 2,8 
Samhällsbyggnadsnämnd 82,0 131,5 169,1 
Väfärdsnämnd 0,8 0,8 7,1 
Barn och Utbildningsnämnd 6,2 1,0 6,0 
Kultur och fritidsnämnd 0,4 1,3 0,3 
Summa   91,0 137,5 179,0 

 
Målsättningar verksamhet 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för 
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.  
 

Inriktningsmålen för planeringsperioden är: 
 

1. Alla ska vara anställningsbara  
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

 

Varje nämnd ska fram till september månad konkretisera kommunfullmäktiges 
inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för perioden 2020. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information och förhandling har skett i samverkan och konsekvenser 
beskrivits/informerats om i respektive nämnder.  
 

 
 
 
Beslutet expedieras till: Förvaltningschefer, Kommundirektör, Ekonomiavdelning, 
Personalavdelning. 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg  
Ekonomichef Kommundirektör 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning 
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Sammandrag av Budget 2020 
Inför varje budgetprocess antar Kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar vilka tillsammans med 
inriktnings- och verksamhetsmål skapar förutsättningar 
för budgetantagande i budgetprocessen.  

 

God ekonomisk hushållning 
Varje kommun ska anta mål för god ekonomisk 
hushållning. Dessa mål ska vara dels finansiella och dels 
riktade mot verksamheten. Kommunfullmäktige har i 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning antagit 
långsiktiga finansiella mål (inriktningsmål) för att uppnå 
god ekonomisk hushållning för planeringsperioden 2020-
2023. För kommande planperiod har tre finansiella 
inriktningsmål och fyra inriktningsmål för verksamheten 
antagits. Samtliga mål följs upp i samband med delårs- 
och årsbokslut.  
 

Årets finansiella mål 
Utifrån de finansiella inriktningsmålen är det avsatt 
medel för att uppnå de finansiella resultatmålen för 
budgetåret 2020.  
 

1. Årets resultat   
skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag 

 
2. Investeringsmål   
självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst 
uppgå 74 %* 
 
3. Skuldsättning  
under 2020 ska överskott och intäkter av 
engångskaraktär ska användas till  
att amortera på låneskulden. 
 

*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera 
kommunens reinvesteringar. 
 
Mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har fyra inriktningsmål för perioden 
2020-2023. Varje nämnd ska konkretisera dessa 
inriktningsmål i verksamhetsmål samt med tillhörande 
mätbara mått som ska beslutas senast i september 
månad i respektive nämnd. Utöver inriktningsmålen har 
kommunfullmäktige även utfärdat uppdrag riktade till 
välfärdsnämnden. 
 

Uppdrag  
 Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga 

målsättningen är att Individ-och familjeomsorgen 
nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med 
liknande kommuner inom individ- och 
familjeomsorg. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektör 
i uppdrag att utreda vilka verksamhetsförändringar 
som behöver göras för att äldreomsorgens 
kostnader ska minska till samma kostnadsnivå som 
gäller för jämförbara kommuner inom äldreomsorg. 
Verksamhetsförändringarna ska genomföras inom 
under åren 2020-2024. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att ekonomienheten tar 
fram förslag på en ny resursfördelningsmodell till 
äldreomsorgen. Nuvarande resursfördelningsmodell 
inom äldreomsorgen utifrån de parametrar man har 
inte är optimal. Modellen tas i bruk 2020.  

 

Förslag till modell är beslutad 2019-04-29 i KF. 
 

 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2019. Inför 
budget 2020 föreslås den vara oförändrad. 
 

Skatteintäkter 
Bedömningen är att nuvarande högkonjunktur som 
Sverige befinner sig i går mot sitt slut 2020. 
Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides 
lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners.  
 
För skatteunderlaget är bedömning är att ökningstakten 
fortsätter avta i år. Orsaken är att sysselsättningen ökar 
långsammare. Det innebär att på sikt är risken att ett 
glapp kan uppstå mellan kommunsektorns intäkter och 
de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg 
som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 
 
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som 
slutits för de närmaste åren ligger fortsatt på låga nivåer. 

 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt för budget 2020 
motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag. Detta 
motsvarar Kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk 
hushållning.  För planperioden 2021–2022 kommer inte 
kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och 
generella bidrag med nuvarande förutsättningar och 
kommande investeringssatsning.  
 
Centrala avsättningar 
Centrala avsättningar är gjorda enligt nedan.  
 

Avsättning har skett för lön- och kapitalkostnader. 
Ersättningen fördelas till verksamheterna efter 
genomförd lönerevision samt när investeringarna är 
klara att tas i bruk. Däremot görs ingen avsättning 
centralt för indexhöjning. Detta får nämnderna själva ta 
hänsyn till. Förutom avsättning för lön- och 
kapitalkostnader görs avsättningar för 
Kommunfullmäktiges finansiella mål (resultat), budget 
för resursfördelning samt finansiella poster. Totalt 
uppgår centrala avsättningarna till 18,9 mnkr i budget 
2020.  
 

Nämnderna får en utökad ram på totalt 8,7 mnkr, för 
främst volymförändringar inom demografi. 
 
Beräkning avsättningar    
År 2020  
Skatter och bidrag (SKL) förändring -18,9 
Summa ökade intäkter -18,9 
Budgeterade resultatet till 2 % 0,6 
Löneökningar 3,0 %  13,3 
Löneökningar tim, OB, övriga 2,7 %  1,3 
Prisuppräkning:  0 
Öka avsättning volymbudget  5,9 
KF förfogande justering -2,4 
Kapitalkostnader 0 
Finansiella poster  -0,0 
Summa ökade kostnader  18,9 
    

Överskott mellan intäkter och kostnader 0 
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Justering av ramar nämnder 2020 
Räddningstjänst, SML samverkan 1,4 
Resursbudget justering demografi ÄO och BoU  7,3 
Välfärdsnämnd, tjänst försörjning IFO 
neddragning -0,6 
Kommunstyrelsen, KS förfogande budget 
tjänst IFO 0,6 
Valnämnd -0,10 
Revisorer, ökat uppdrag pga fler nämnder 0,08 
Summa justerade ramar     8,7 
    

 
Ekonomiska ramar till nämnderna 
Men utgångspunkt från planeringsförutsättningar samt 
antagna mål och tidigare beslut, beräknas ramar fram.  
 
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på 
preliminära ramar att konsekvensbeskriva. 
Kompensation till äldreomsorg samt barn -och 
utbildning har skett utifrån demografiförändringar med 
7,3 mnkr år 2020. Totalt har nämnderna fått utökade 
ramar på totalt 8,7 mnkr. Löneökningar samt 
kapitalkostnader kompenseras ut till nämnderna när 
förhandling och aktivering sker. 
 
Inför planen för budgetåren 2021-2022 kommer det 
krävas anpassningar i verksamheten för att kunna nå de 
fastställda finansiella målen på en resultatnivå på 2 
procent av skatter och bidrag då stora investeringar 
planeras genomföras i kommunen.  
 

Driftkostnad, ekonomisk ram 
 

Nämndernas ramar, mnkr Budget    Föränd. 

År 2020 
2019–

2020 
Kommunstyrelsen (KS) 55,5 2,0 
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 26,8 0 
Välfärdsnämnd (VFN) 272,9 4,0 
Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 268,6 2,7 
Kultur och fritidsnämnd (KFN) 15,2 0 
Jävsnämnd (JN) 0,06 0 
Kommunfullmäktige (KF) 1,1 0 
Revisionen 0,9 0,08 
Överförmyndarnämnd (ÖF) 1,1 0 
Valnämnd  0 -0,10 
Summa 642,1 8,7 

 

Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala 
investeringsvolymen för 2020 uppgår till 91,0 mnkr, 
varav 53,4 mnkr klassas som reinvestering. Det innebär 
att målet med självfinansiering av reinvesteringar på 
74% inte kommer att uppfyllas för budget 2020.  
 

 
För planperioden 2020–2022 kommer investerings-
utgiften vara 407,5 mnkr. Fram till år 2024 kommer den 
totala investeringsutgiften vara 685 mnkr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Investeringsplan, mnkr 
Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

Reinvesteringar   53,4 42,5 31,3 
Nyinvesteringar  37,6 95,1 147,7 
Summa Kommun 91,0 137,5 179,0 
    

Investeringar, mnkr 
Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

Kommunstyrelsen  1,6 2,9 2,8 

Samhällsbyggnadsnämnd 82,0 131,5 169,1 

Väfärdsnämnd 0,8 0,8 7,1 

Barn och Utbildningsnämnd 6,2 1,0 6,0 

Kultur och fritidsnämnd 0,4 1,3 0,3 
Summa Kommun 91,0 137,5 179,0 

 
De största investeringsutgifterna i budget 2020 är 
renovering av Hällevadsholms skola, Hedekas skola, 
nybyggnation av bollhall på Kungsmarksskolan, 
påbörjande av projektering av skola 4–6 Kungsmarks-
området. 
 
Strukturutredningar 
I investeringsplanen ingår strukturutredningarna inom 
äldreomsorg samt inom barn- och utbildning.  
 
 

 Investeringsplan struktur 

År (mnkr) 
Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 

Äldreboende 
nyinvestering    100 

 
50 

Anpassning Allégården    5 5 
Ekebacken 
ombyggnation    1 

    
    25 

LSS boende 
nyinvestering    12 

 

Dingle förskola  
nyinvestering   36  

 

Kungsmarksskolan åk. 
4-6 nyinvestering 2 50 75  

 

Kungsmarksskolan 
bollhall nyinvestering 9 9   

 

Kungsmarksskolan 
reinvestering  7 7  

 

Kungsmarksskolan/ 
Brudås förskola 
nyinvestering  17 20  

 

Munkedalsskolan 
reinvestering och 
trafiklösning    23 

 

Hedekas nyinvestering 
Hedekas reinvestering 

6 
10    

 

Hällevadsholm 
reinvestering 16    

 

Bruksskolan 
reinvestering    10 

 

Struktur 
utredningar  

                    
       43 83   138 151 

 
80 

 
Låneskulden ökar 
De kommande investeringarna kommer att innebära 
nyupplåning under 2020 på 55 mnkr. För hela 
budgetperioden 2020-2022 krävs 321 mnkr i 
nyupplåning. Kommunens låneskuld kommer i slutet av 
planperioden 2022 vara 605 mnkr. År 2024 beräknas 
låneskulden uppgå till 856 mnkr utifrån 
investeringsplanen. 
  

Självfinansieringsmål Budget 
2020 

Självfinansiering av reinvesteringar ska uppgå till 
74 %  67  
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Kommunstyrelsens ordförande 
 

 
 
Munkedals kommun går nu in i en period där kommunens 
ledning inte förfogar över en formell majoritet i 
kommunfullmäktige. Vi i Moderaterna och Liberalerna 
inser att viktiga faktorer för att detta skall fungera är ett 
brett politiskt samarbete. För detta krävs ett målinriktat 
arbete med att understödja ett gott samarbetsklimat.   
 
En fördel med minoritetsstyren är att de kan utgöra en 
god grund för ett kreativt diskussionsklimat, eftersom de 
styrande partierna då är beroende av oppositionen och 
därmed inte kan avfärda oppositionens infallsvinklar och 
idéer.  
 
Vår förhoppning är att vi med rutinerade lokala ledare för 
de politiska partierna, med god kännedom, stort 
förtroende och framförallt starka mandat från sina 
partigrupper, tillsammans skall kunna fortsätta arbetet 
att utveckla Munkedals kommun till en allt bättre plats 
att bo, arbeta och driva företag i.  
 
Vi kommer att lägga ned mycket kraft på att skapa en 
lagkänsla. Ett oppositionsråd som är delaktigt i 
ledningsarbetet, är en viktig faktor för detta lagarbete. 
 
Det finns utmaningar inom ekonomin då kommunen står 
inför stora investeringsutgifter kommande budget och 
planeringsperiod. Detta innebär att omprioriteringar 
kommer krävas inom verksamheten för att kunna 
finansiera kommande nybyggnationer och renoveringar 
av skolor och äldreboenden. 
 
Digitalisering av välfärdstjänster pågår inom olika 
områden för att underlätta för såväl invånare som 

personal. Att förändra arbetssätt och arbetsmetoder 
genom att bättre utnyttja ny teknik och digitalisering är 
en förutsättning för att klara våra framtida utmaningar 
inom välfärden.  
 
Vi måste också se till att vi levererar bra verksamhet 
inom all vår verksamhet. Det gäller inte minst våra stora 
verksamhetsområden såsom vård, skola och omsorg. 
Inom de verksamheter som där vi ligger sämre till i 
jämförelse med andra kommuner ska resultaten 
förbättras.  
 
Vi ser att det är viktigt att skapa förutsättningar för korta 
och förenklade beslutsvägar för företagare, näringslivet 
samt föreningar och att vi regelbundet besöker dem. Allt 
för att få ett attraktivt Munkedal. För att lyckas så ska 
vårt bemötande av näringslivet präglas av dialog, råd och 
samverkan. Detta förhållningssätt är särskilt viktigt i alla 
våra kontakter som handlar om vår myndighetsutövning 
med tillståndsansökningar och tillsynsärenden. 
 
Personalen utgör vår viktigaste resurs. Därför ska 
Munkedals kommun vara en god arbetsgivare som ska 
arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och 
behålla personal. Då kommer vi klara att möta 
kommande utmaningar i form av ökad arbetskrafts- och 
kompetensbrist. 
 
I kommunen görs många bra saker och vi ska bli bättre 
på att beskriva och informera våra medborgare med allt 
vad vi gör. Med gemensamma krafter fortsätter vi att 
utveckla verksamheten och få en god kommunal service 
till kommunens medborgare. 
 
Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande år. 

 
Jan Hognert 
Kommunstyrelsens ordförande  

Programförklaring M och L  
 Ledorden inför perioden 2019 ‐ 2022 i all kommunal 

verksamhet, samt i politiska beslut, skall vara 
delaktighet, inkludering, miljöhänsyn, respekt och 
samarbete. 
 

Ekonomi 
 I Munkedals kommun skall god ekonomisk 

hushållning följas. Alla beslut skall ha en risk och 
konsekvensanalys som innefattar även den 
ekonomiska risken, nämndernas rambudget skall 
hållas, resultatmål skall vara 2 procent. Vårt mål 
under mandatperioden är att skattenivån i Munkedals 
kommun skall vara i nivå med jämförbara kommuner 
i vårt närområde. 

 

Välfärd  
 Utveckla digitala lösningar 
 Möjliggöra intraprenad och entreprenad enligt LOV 
 Fortsätta arbetet med en mer effektiv verksamhet 
 Fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar inom 

individ och familjeomsorg 
 Utveckla ett demenscentrum 
 Hitta integreringsstrategier på alla plan 
 Genomför integrationsåtgärder i alla verksamheter 
 Revidera äldreomsorgsplanen 
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 Förbättra tillgängligheten i alla kommunala 
verksamheter 

 

Skola 
 Utveckla digitala lösningar och verktyg 
 Stärka elevhälsan 
 Fortsatt satsning på likvärdig skola med förbättrade 

resultat 
 Ge särskola och barn med speciella behov 

kvalificerad personal och anpassade verktyg och 
 hjälpmedel 
 Anställ nya personalkategorier som kan komplettera 

lärarna i deras arbete 
 Öka personaltätheten inom skola och barnomsorg 
 Öka samarbetet mellan skola och kulturskolan 
 

Förening och kultur 
 Fortsätt dialog med föreningarna i ett föreningsråd 
 Fortsätta utvecklingen av kulturskolan 
 Upprätta en kulturplan 
 Stimulera kultur skall för alla 
 Samarbeta genom IOP; Ideell och Offentligt 

Partnerskap 
 

Miljö och hållbarhet 
 Arbeta för att ta bort farlig plast och farliga 

kemikalier i alla verksamheter 
 Hållbarhetsarbete i alla verksamheter, släng inte‐

återvinn 
 Jordbruksmarken skall prioriteras för de gröna 

näringarna 

 Samarbeta med de gröna näringarna 
 Arbeta för ökad användning av förnybar energi i 

kommunen 
 
 
Personal 
 Tillse att all personal får möjlighet till 

kompetensutveckling 
 Arbeta förebyggande för god personalhälsa 
 Kommunen skall ha ett långsiktigt arbete för 

inkludering, bra arbetsmiljö, delaktighet 
 Frigöra personalresurser inom bristyrken genom rätt 

administrativt stöd. 
 

Bo och verka i kommunen 
 Vara positiv till etablering och byggande av hyres 

och bostadsrätter 
 Arbeta för bättre mobil‐ och bredbandstäckning i 

hela kommunen. 
 Ta fram möjlig mark för byggande och 

företagsetableringar 
 Förstärk och utveckla näringslivsrådet 
 Skapa förutsättningar för korta beslutsvägar och 

snabba kontakter 
 Digitalisera bygglovshanteringen ”Bygglov över disk” 
 Telefon och internettäckning i hela kommunen 
 Arbeta för utveckling av Bohusbanan 
 Förstärk samverkan mellan skola och näringsliv 
 

 

         
 

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

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

 
Utöver detta finns överförmyndare och revisorer. Utöver 
detta finns två parlamentariskt utsedda beredningar, 
beredning för hållbar utveckling och samhällsdialog. 
 

Nedan beskrivs Munkedals kommunkoncern. En stor del 
av kommunens verksamhets bedrivs inom kommunala 
bolag (Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB, 
Dingle industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 m.fl. 
AB) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, 
Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och 
Dinglegården och Räddningstjänsteförbundet Mitt 
Bohuslän). Miljöverksamheten bedrivs i nämndsform och 
IT- och Löneverksamheten bedrivs i avtalsform 
tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommun (SML).  
 
 

Förvaltningsorganisation 

Som en konsekvens av ny politisk organisation kommer 
förvaltningsorganisationen att anpassas enligt följande; 
 
Kommunens förvaltning kommer att omfattas av fyra 
förvaltningar som var för sig speglar den politiska 
organisationen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning (Ksf) där 
kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman 
tillika chef för förvaltningscheferna och biträder 
Kommunstyrelsen i att leda kommunkoncernen mot 
politisk vision och målbild samt att utöva dess 
uppsiktsplikt över nämnder och bolag. 
Kommundirektören är tillika förvaltningschef för 
kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Välfärdsförvaltningen (Vff) där förvaltningen ska stödja 
Välfärdsnämnden i dess uppdrag att erbjuda vård- och 
omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg samt stöd och 
särskild service.  Förvaltningen leds av förvaltningschef. 
Under förvaltningschef finns idag tre avdelningschefer för 
respektive verksamhet. 
 
Barn- och utbildnings samt fritids- och 
kulturförvaltningen (Bukf), där förvaltningen ska stödja 
Barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden i dess uppdrag att erbjuda barn- och 
utbildningsverksamhet samt verksamhet inom kultur- 
och fritidsområdet. Förvaltningen leds av 
förvaltningschef. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Sbf), där förvaltningen 
ska stödja samhällsbyggnadsnämnden i dess uppdrag att 
ansvara för teknisk förvaltning och ärenden inom plan- 
och byggområdet. Förvaltningen leds av 
förvaltningschef.  
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Vision, mål och styrning  

Så styrs Munkedals kommun 
 
För att säkerställa att de mål Kommunfullmäktige sätter 
upp för verksamheten uppnås (enligt KL), att resurser 
används på ett effektivt sätt, att verksamheten 
genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med 
utveckling och förbättring behövs ett ledningssystem, 
detta också för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt.  
 
Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning 
och utveckling av verksamheten och ska ge en 
heltäckande styrprocess för planering och uppföljning 
samt säkerhetsställa god ekonomisk hushållning.  
 
Systemet ska ge stöd till de förtroendevalda, chefer och 
medarbetare att utföra sina uppdrag så att 
Kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken.  
 
Styr- och ledningssystemet innehåller flera olika 
processer som alla är beroende av och överlappar 
varandra. I Munkedals modell ingår fyra viktiga delar.  
 
Kommunens styrmodell bygger på fyra byggstenar som 
alla är lika viktiga och beroende av varandra; 
 

1. Grundläggande förutsättningar  
o Gemensam värdegrund 
o Styrdokument  
o God ekonomisk hushållning  
o Organisation/roller/fördelning  

 

2. Omvärldsanalys  
 

3. Målstyrning (se bild) 
o Vision 
o Inriktningsmål (KF) 
o Verksamhetsmål (Nämnd) 
o Verksamhetsplaner (Förvaltning) 

o Aktiviteter 
 

4. Uppföljning 
 
Beskrivning av målstyrning 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt 
majoritetens programförklaring för mandatperioden.  
 
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om 
inriktningsmål för verksamhet och finans. Målen syftar till 
att uppnå god ekonomisk hushållning. De finansiella 
målen fastställs i riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning. Verksamhetens inriktningsmål fastställs 
inför varje ny planeringsperiod och beslutas i budgeten. 
 
Respektive nämnd tar sedan hand om och bryter ned 
dessa inriktningsmål till verksamhetsmål med 
indikatorer.  
 
Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med 
verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till 
tillgängliga resurser. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 
Kommunfullmäktige i delårsbokslut för april, augusti 
och i årsredovisningen. Vid dessa tre tillfällen 
sammanställs ekonomisk prognos och 
verksamhetsuppföljning för hela kommunen.  
 
Delårsbokslut kompletteras med ekonomisk uppföljning 
i februari och oktober med prognoser för helåret och 
rapporteras till Kommunstyrelsen. Totalt genomförs fem 
ekonomiska prognoser. 
 

 

Vad är MRP? 
Budgeten, d.v.s. mål- och resursplanen (MRP) är ett av 
de viktigaste verktygen för styrning och ledning i 
Munkedals kommun.  
 
Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens 
verksamhet och ekonomi för det kommande kalenderåret 
samt plan för de därefter kommande två åren. I planen 
ska skattesatsen och anslagen anges.  
 
Här ingår sammanfattning av: 
o Omvärldsanalys 
o Planeringsförutsättningar (ekonomiska resultatmål, 

tidplan, befolkningsprognos)  
o Utdebitering 
o Investering 
o Budgetramar 

 
Balanskrav  
Det lagstadgade balanskravet innebär att 
kommunens resultat skall överstiga noll. Skulle 
resultatet, när året är slut, vara negativt ska kommunen 
inom en tidsperiod om tre år återställa det uppkomna 
underskottet.  
  

Vision

• beskriver ett önskat läge, längre än 10 år
• beslutas av Kommunfullmäktige

Inriktnings

mål

• utifrån politiska prioriteringar
• i dialog med förvaltning och med stöd av omvärldsanalys
• gäller över planeringsperioden och antas av Kommunfullmäktige
• Är gemensamma för alla nämnder

Verksamhets
mål

• utifrån inriktningsmål och kopplas till resurser
• gäller över en budgetåret och antas av nämnd
• målen ska följas upp med olika mått
• sker i dialog med respektive nämnd
• kan vara gemensamma eller destinerade till olika verksamhetsområden

Verksamhets
planer

• planer satta uifrån verksamhetsmålen
• varje verksamhet kan ha specifika planer, och kan följas upp med olika mått
• planer ska göras av varje förvaltning
• kopplas till budgetprocessen

Aktiviteter

• varje enhet/arbetsplats ska ta fram aktiviteter för att uppnå 
verksamhetsplanerna

Tjänstemän 

 

Förtroendevalda 
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Vår vision 
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd för 
Munkedals kommun. Munkedal – mer av livet. En 
hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!  

Mål för god ekonomisk 
hushållning 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt 
programförklaring. Med detta som grund beslutar 
Kommunfullmäktige om inriktningsmål för verksamhet 
och finans. De finansiella målen fastställs i riktlinjerna för 
god ekonomisk hushållning. Verksamhetens 
inriktningsmål fastställs inför varje ny planeringsperiod 
och beslutas i budgeten. 
 
Ekonomisk hushållning kan definieras som att hushålla i 
tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot 
verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens 
behov nu och mot verksamhetens behov på längre sikt. 
Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får 
in innebär det att det blir kommande år, eller kommande 
generationer som måste betala för denna 
överkonsumtion.  
 

Begreppet har både ett verksamhetsperspektiv och ett 
finansiellt perspektiv. Kravet på god ekonomisk 
hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska 
ha förutsättningar för att klara av befolkningens behov 
både nu och i framtiden.  Målen ska följas upp i 
årsredovisningen och i delårsbokslut. Avstämning av 
dessa mål ska genomföras inför den årliga 
budgetprocessen och uppföljning/analys ske i bokslut 
samt vid planeringsperiodens slut. Kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att Munkedals kommun 
har god ekonomisk hushållning.  

Fullmäktiges inriktningsmål för 
verksamheten 
Kommunfullmäktige har beslutat om åtta inriktningsmål 
för verksamheten för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Till varje inriktningsmål kopplas 
verksamhetsmål. Varje nämnd ska fördela resurser samt 
föreslå verksamhetsmål inom de ekonomiska ramarna.  
 
1. Alla ska vara anställningsbara  

 
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 

för hela befolkningen  
 
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som 

behövs utifrån behov 
 
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

 
 
 
 
 

 

Nämndernas verksamhetsmål och 
indikatorer 
Nämnderna kommer att bryta ned samtliga mål av 
Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och ska föreslå 
verksamhetsmål med mått för det kommande året, dock 
senast september innevarande år. Till varje mål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer 
verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till 
verksamhetsplaner som nämnderna antar i december.  

Fullmäktiges finansiella inriktningsmål  
 

1. Resultatmål- Det genomsnittliga resultatet under 
planperioden, i förhållande till skatter och bidrag, 
ska lägst uppgå till 2 %. 
 

2. Investeringsmål - Självfinansieringsgraden av 
reinvesteringar ska minst uppgå till 100 %, i 
genomsnitt under planperioden. 

 
3. Skuldsättning - Överskott och intäkter av 

engångskaraktär ska i första hand användas till att 
minska kommunens skuldsättningsgrad. 

Årets finansiella resultatmål  
Utifrån Kommunfullmäktige antagna 
planeringsförutsättningar har man avsatt medel för de 
finansiella resultatmålen för budget 2020.  
 

1. Årets resultat - skall uppgå till minst 2 % av 
skatteintäkter och bidrag (13,9 mnkr) 
 

2. Investeringsmål - självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar ska minst uppgå 74 %* 

 
3. Skuldsättning - under 2020 ska överskott och 

intäkter av engångskaraktär ska användas till  
     att amortera på låneskulden. 
 
*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera 
kommunens reinvesteringar. 
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Uppdrag av Fullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med 
föregående års mål-och resursbudget 2019 uppdrag till 
kommundirektör/ekonomiavdelning. I kommande 
budgethandlingar kommer uppföljning ske för att följa 
Välfärdsnämndens arbete att nå de mål fullmäktige 
beslutat. 
 

Uppföljning av uppdrag från 
Kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antog ny 
resursfördelningsmodell utifrån demografi för 
fördelning kommunfullmäktige till nämnd inom 
hemtjänsten 2019-04-29. Denna används vid 
beräkning i budget 2020. 

 

2. Gällande uppdrag inom äldreomsorgen ska 
Välfärdsnämnden påbörja verksamhetsförändringar 
som kan leda till lägre kostnadsnivå än idag i budget 
2020 och kommande planer fram till 2024.  
Årligen kommer uppföljning ske av äldreomsorgen 
genom nyckeltal- kostnader mot jämförbara 
kommuner och över tid för att kunna mäta att 
verksamhetsförändringarna ger effekt på 
kostnaderna. 
 

3. Gällande uppdrag inom individ och familjeomsorgen 
ska Välfärdsnämnden arbeta med den långsiktiga 
målsättningen att sänka kostnaderna och vara i nivå 
med liknande kommuner gällande 
nettokostnadsavvikelsen. Årligen kommer 
uppföljning ske av individ och familjeomsorgen 
genom nyckeltal- kostnader mot jämförbara 
kommuner och över tid för att kunna mäta att 
verksamhetsförändringarna ger effekt på 
kostnaderna.  

  

Nyckeltal Äldreomsorg 
 

År  2016 2017 
Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 2017 

-0,4 -1,1 
 

 Munkedal 17,0 13,8 
Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, mnkr 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 2017 

0 -1,0 

 Munkedal 23,0 20,0* 
 

*Nettoavvikelsen om 20,0 mnkr för Munkedal innehåller all 
verksamhet inom äldreomsorg. Den verksamhet som sticker ut 
jämfört med liknande kommuner är främst särskilt boende med 
ca 15,3 mnkr när man tittar på kostnader 80+. Liknande 
kommuner inom äldreomsorgen 2017 är: Markaryd, Mönsterås, 
Eda, Osby, Degerfors, Årjäng, Grums. 
 
Urval av de största verksamheterna inom äldreomsorg 
 

År  2016 2017 

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/inv 
80+ 

Liknande 
kommuner 
äldreomsorg 2017 

78 480 83 372 

 Munkedal 90 064 85 985 
 Avvikelse i kr -11 584 - 2 613 

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/inv 
65+ 

Liknande 
kommuner 
äldreomsorg 2017 

21 015 22 241 

 Munkedal 25 519 24 770 
 Avvikelse i kr -4 504 -2 529 

Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/inv 
80+ 

Liknande 
kommuner 
äldreomsorg 2017 122 147 124 569 

 Munkedal 142 834 145 168 
 Avvikelse i kr -20 687 -20 599 

Källa Kolada, SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik. 

 

Munkedals hemtjänst är ca 1,9 mnkr (2 613* 741 st 
invånare 80+) dyrare än vad liknade kommuner är av de 
som är 80 år och äldre.  
Jämför man med invånare 65+ är Munkedals hemtjänst ca 
6,4 mnkr (2 529* 2 548 st invånare) dyrare än liknande 
kommuner.  
 
Munkedals särskilda boenden är 15,3 mnkr (20 599*741 st 
invånare 80+) dyrare än liknade kommuner av de som är 
80 år och äldre.  

 
Kostnad hemtjänst 65+ 

 
 

Kvalitet och resultat hemtjänst 

 
 

Kostnad särskilt boende 80+ 

 
 

Kvalitet och resultat särskilt boende 

 

Kvalitet och resultat

2015 2016 2017 2018

Leva och bo självständigt

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 97 96 95 97

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%) 63 63 53 59

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%) 98 95 96 92

Trygga förhållanden

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) 53 45 44 44

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 12 15 15 17

Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%) 8,1 8,8 7,2 10,4

Personer 75+ år med hemtjänst med tio eller fler läkemedel, andel (%) 18,1 24,8 26,1 28,7

Aktiv och meningsfull tillvaro

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) 3 1 3 4

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%) 55 52 55 53

Kvalitet och resultat
2015 2016 2017 2018

Leva och bo självständigt

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 83 87
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%) 48 43 58 56

Trygga förhållanden

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) 38 34 39 30

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - kontakt med personal, andel (%) 53 45 33 52

Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%) 5,6 4,8 7,8 8,2

Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%) 22,4 28,8 30,1 33,0
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 24 44 66 60

Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%) 60 69 79 86

Aktiv och meningsfull tillvaro

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%) 66 61 59 56

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - aktiviteter och känsla av ensamhet, andel (%) 36 33 45 48

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - boendemiljö, andel (%) 39 40 40 32Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter 
under vardagar, andel (%) 0 0 0 0Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna 
rummet/lägenheten, andel (%) (-2018) 42 42 0 48
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Nyckeltal individ och familjeomsorg 
 

År  2016 2017 
Nettokostnadsavvikelse 
individ- och familjeomsorg, 
(%) 

Liknande 
kommuner IFO 
(2017) 7,0 14,8 

 Munkedal  95,7 90,4 
Nettokostnadsavvikelse 
individ- och familjeomsorg, 
mnkr 

Liknande 
kommuner IFO 
(2017) 4,0 4,0 

 Munkedal 28,0 27,0 

 
Individ och familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse visar 
att Munkedal är 90,4% dyrare än riket motsvarar vilket 27 
mnkr.  
 
Jämförbart med liknade kommuner inom IFO är Munkedal 
ca 24 mnkr dyrare. Liknande kommuner inom IFO 2017 är: 
Herrljunga, Sävsjö, Smedjebacken, Tranemo, Rättvik, 
Vårgårda, Nykvarn  
 

År  2016 2017 

Kostnad individ och 
familjeomsorg 
kr/inv 

Liknande kommuner 
IFO (2017) 3 407 3 542 

 Munkedal 5 895 5 880 
 Avvikelse i kr/inv -2 488 -2 338 

Varav kostnad 
ekonomiskt bistånd, 
kr/inv 

Liknande kommuner 
IFO (2017) 911 895 

 Munkedal 1 052 1 147 
 Avvikelse i kr/inv -141 -252 

Varav kostnad barn 
och ungdomsvård, 
kr/inv 

Liknande kommuner 
IFO (2017) 1 631 1 697 

 Munkedal 3 970 4 105 
 Avvikelse i kr/inv -2 339 -2 408 

Varav kostnad 
missbrukarvård 
vuxna, kr/inv 

Liknande kommuner 
IFO (2017) 665 759 

 Munkedal 708 475 
 Avvikelse i kr/inv -43 284 

Källa Kolada, SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik. 

 
Den verksamhet som sticker ut inom IFO kostnadsmässigt  
är det främst barn och ungdomsvården där avvikelsen är 
25 mnkr (2 408*10 423 st invånare) och främst är det 
inom familjehemsvården. 
 
Inom ekonomiskt bistånd är avvikelsen 2,6 mnkr mer än 
liknande kommuner. 
 
Inom missbrukarvården vuxna har Munkedal lägre 
kostnader (3,0 mnkr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnader IFO undomsvård per invånare 
 

 
Kvalitet och resultat IFO 

 

 
 

I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och 
grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med 
andra. För varje nyckeltal rangordnas alla 
kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa 
resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i 
mitten får gul färg. 

 

 
 
Utifrån ovan nyckeltal kopplat till det uppdrag från fullmäktige kan 
det konstateras att det är inom särskilda boende som åtgärder bör 
ske för att sänka kostnader till nivå med liknade kommuner. Mer 
analys kan göras i kolada.se 
https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16676&t
ab_id=74606 
 
Munkedal är även med i KKIK projektet där man undersöker och 
mäter 36 olika faktorer för att värdera kommuners service, kvalitet, 
effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden. 
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16676&tab_id=74
586 
 
https://www.munkedal.se/kommun-och-politik/jamfor-service-
kvalitet-i-verksamheter/kommunens-kvalitet-i-korthet 

Kvalitet och resultat

2016 2017 2018

Ekonomiskt bistånd

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 21,3 19,4

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel (%) 77

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 
medelvärde 8 2 5

Väntetid i antal dagar från ansökantill beslut inom försörjningsstöd, väntat 
längre än 14 dagar (%). 20 2 8

Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - helhetssyn, andel (%)

Social barn- och ungdomsvård
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, 
andel (%) 99 93
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller 
insats, andel (%) 98 73

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning 
inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde 87 92 74

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för 
vuxna med missbruksproblem 21+, medelvärde 21 24 57
Behörighet till nationellt program på gymnasiet (placerade hela åk 9, födda i 
Sverige 1988-1996), andel (%)

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO  - helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare  - helhetssyn, 
andel (%) 100
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO ensamkommande  - 
helhetssyn, andel (%)

Missbruk och beroendevård

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 86

Brukarbedömning missbruksvård IFO  - helhetssyn, andel (%)

IFO övergripande

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer 43
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - helhetssyn, andel (%) 92
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Omvärldsanalys 
Kommunens ekonomi är beroende av hur omvärlden 
utvecklas. Avsnittet nedan beskriver i korthet väsentliga 
omvärldsfaktorer.  

Sveriges kommuner och landsting 
I den senaste ekonomirapporten från Sveriges 
kommuner och landsting görs bedömningen av den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige och de ekonomiska 
förutsättningar som gäller kommunerna kommande år. 
Bedömningen är att nuvarande högkonjunktur som 
Sverige befinner sig i går mot sitt slut 2020. 
Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides 
lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. 
Svaghetstecknen för global handel och 
industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. På flera håll ser 
vi dämpade tillväxtutsikter, inte minst räknar vi med en 
endast blygsam BNP-ökning i Tyskland i år, vilket får stor 
betydelse för den europeiska ekonomin. I prognosen är 
det dock inte nettoexporten 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.  
 
För skatteunderlaget är bedömning är att ökningstakten 
fortsätter avta i år. Orsaken är att sysselsättningen ökar 
långsammare. Det innebär att på sikt är risken att ett 
glapp kan uppstå mellan kommunsektorns intäkter och 
de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg 
som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 
 
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som 
slutits för de närmaste åren ligger fortsatt på låga nivåer. 
 
Västsvenska handelskammarens konjunkturrapport i 
april visar att det finns en del tecken på att konjunkturen 
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 ikonjunkturen. 
Västsverige, och särskilt göteborgsregionen, har även en 
fortsatt låg och stabil arbetslöshetsnivå 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. 

Munkedal 
Även lokalt i kommunen har den starka konjunkturen 
gett positiva effekter. Efterfrågan på industrimark är 
stor då flera företag är intresserade av att etablera sig i 
närheten av motorvägen.  

Arbetslöshet 
Tack vare högkonjunkturen är arbetslösheten på en låg 
nivå. Att arbetslösheten inte sjunker mer beror till stor 
del på matchningsproblematik. De arbetssökandes 
kompetens och utbildning matchar inte med kraven som 
ställs för de lediga jobben. I tabellerna nedan visas öppet 
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 
som andel av den registerbaserade arbetskraften 
 
Arbetslösa inkl. program med 
aktivitetsstöd mar-17 mar-18 mar-19 
Riket 7,6% 7,3% 6,9% 
Västra Götalands län 6,7% 6,3% 6,0% 
Munkedal 6,4% 6,1% 6,2% 

Arbetslösheten i Munkedal ligger i nivå med länet och 
under riksnivån. Förändringen av andelen arbetslösa 
mellan åren är små. Antalet uppgår till 303 personer. 
 

Arbetslösa inkl. program med 
aktivitetsstöd Utrikes födda mar-17 mar-18 mar-19 
Riket 22,2% 20,7% 19,0% 
Västra Götalands län 20,6% 19,2% 17,6% 
Munkedal 32,3% 31,5% 26,5% 

För utrikes födda är nivån på arbetslösa betydligt högre.  
Arbetslösheten i Munkedals kommun ligger klart över 
nivån i riket och regionen. Andelen öppet arbetslösa är 
dock lägre än länet och riket. Antalet uppgår till 163 
personer. 
 

Arbetslösa inkl. program med 
aktivitetsstöd 18-24 år mar-17 mar-18 mar-19 
Riket 10,7% 9,1% 8,2% 
Västra Götalands län 8,9% 7,3% 6,9% 
Munkedal 5,6% 6,2% 8,2% 

 
Det är en klar trend att arbetslösheten sjunker mellan 
åren inom denna grupp för riket och länet. I Munkedal är 
dock trenden den motsatta. Det gäller både andelen 
öppet arbetslösa och andelen med aktivitetsstöd. Antalet 
uppgår till 45 personer. 

Befolkningsutveckling  
Befolkningsprognosen är framtagen av SCB 201903 visar 
på en positiv befolkningsökning. Prognosen pekar på att 
en ökning av befolkningen till 10 764 invånare år 2022.  

  

Målgrupp Grupp 
år 

Utfall 
2018 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Födda 0  114 116 119 121 123 
Förskola 1-5 602 611 611 620 626 

Förskoleklass 6 149 
119 128 124 125 

Skolbarnomsorg 6-9 502 500 517 521 499 

Skolbarnomsorg 10-12 375 
375 370 364 387 

Grundskola 7-15 1081 1 122 1 134 1 149 1 149 
Gymnasium 16-18  344 344 354 370 380 
Övriga åldrar              19-64  5 625 5 648 5 643 5 681 5 699 
Äldreomsorg 65-74 1 357 1 341 1 351 1 328 1 283 
Äldreomsorg 75-79 490 536 580 597 626 
Äldreomsorg 80-84 363 357 341 340 354 
Äldreomsorg 85-89 248 246 250 251 252 
Äldreomsorg 90+ 130 139 143 149 147 
       
65 +W 2 588 2 618 2 664 2 666 2 662 2 588 
Prognos befolkning  10 503 10 578 10 655 10 731 10 764 

Källa: SCB prognos beställd 2019    
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Planeringsförutsättningar  

Ekonomiprocessen 
För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka 
ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande år, 
tar Kommunfullmäktige beslut om skattesats och budget 
i juni månad. I samband med val tas budgeten dock först 
upp i fullmäktige i november. Syftet med ett tidigt beslut 
är att ge nämnderna mer tid för internbudgetarbete och 
möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan 
genomföras redan före årsskiftet. 
 

Planeringsförutsättningar -november 
 

Under hösten arbetar förvaltningen fram planerings-
förutsättningar. Dessa antas i november av fullmäktige 
och blir underlaget för kommande årsbudgetprocess och 
kopplas till mål-och resursplanen (MRP).  
 
I planeringsförutsättningarna ingår; 
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål och 
inriktningsmål, befolkningsprognos (antal invånare),  
tidsplan för budgetprocessen. 
 
 

Ramberäkning -januari/februari  
 

Utifrån planeringsförutsättningarna, diskuterar 
Kommunstyrelsens ledningsförvaltning kring 
budgetförutsättningarna, övergripande avsättningar och 
de kommunövergripande målen. En preliminär 
resursberäkning görs med kommunbidraget föregående 
år som utgångspunkt.  
 

Efter beräkning av skatter och bidrag samt de 
avsättningar som gjorts centralt kan preliminära ramar 
lämnas till nämnderna och budgetanvisningar gå ut. 
Andra uppräkningar än de övergripande avsättningarna 
eller nya verksamhetsförändringar får respektive 
förvaltning själva konsekvensbeskriva i sin preliminära 
budgetram. 
 
Återkoppling sker till den politiska budgetberedningen. 
 
 

Konsekvensbeskrivning av förslag av preliminär 
ram och nedbrytning av mål mars-april 
 

Utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål tar 
nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare 
fram verksamhetsmål med indikatorer. Målen ska vara 
kopplade till tillgängliga resurser (preliminära ramen).  
 

Förändringar av ekonomiska förutsättningarna kan leda 
till att målen behöver revideras. Utifrån den preliminära 
budgetramen, målsättningar och verksamhets-
förändringar arbetas konsekvens-beskrivningar fram av 
nämnderna. 
 
I slutet av april lämnar nämnderna in sina budget-
skrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget, 
verksamhetsmål med indikatorer samt konsekvens-
beskrivningar av den preliminära ramens påverkan på 
verksamheten.  
 

 
 
 

Politiska beslut nämnder – maj 
I maj ska nämnderna ta ställning till sitt förslag till 
budget.  
 

Beredning av förslagen maj - Budgetberedning 
Dragning av respektive nämnds budget samt 
kommunens mål och resursplan görs under maj månad. 
 

Politiska beslut Kommunfullmäktige - juni 
I juni behandlas kommunens mål- och resursplan (MRP). 
Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget (mål, 
utdebitering, investering, budgetramar).  
 
 

Verkställa beslut juli-dec  
Utifrån fastställda ramar och mål arbetar förvaltningarna 
under hösten med att verkställa fullmäktiges beslut 
genom att bryta ner nämndernas verksamhetsmål i sina 
verksamhetsplaner och arbeta fram aktiviteter på 
respektive enhet samt tar fram detaljbudget för att hinna 
får helårseffekt på besluten och budgetbalans. 
 
 

Återkoppling till nämnderna- december 
I nov/dec återkopplar förvaltningen till nämnden hur de 
har arbetat fram sin detaljbudget och sina 
verksamhetsplaner. Samtidigt återrapporteras 
uppföljningen av nämndens internkontrollplan för 
innevarande år samt förslag om ny internkontrollplan för 
nästkommande år. 
 
 

Uppföljning – mars, maj och september 
Ekonomiska månadsavstämningar sker februari och 
oktober. Två delårsbokslut genomförs dels efter april och 
dels efter augusti då både ekonomi och verksamhetsmål 
följs upp.  
 

Bokslut - februari-april  
I februari-mars behandlar nämnderna sina bokslut för 
föregående år. I april överlämnar Kommunstyrelsen 
årsredovisningen till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Kommunövergripande 
planeringsförutsättningar 
 
År 2020 
Mål: Årets resultat 2 % av skatter/bidrag 2 % 
Mål: Självfinansiering av reinvesteringar  74 % 
Befolkningsantagande, 1 nov året före 10 500 
Po pålägg % 39,5 % 
Internränta 2,5% 
Lönekompensation tillsvidare 3,0% 
Lönekompensation övrigt 2,8% 
Priskompensation 2,6% 0 
Skatteunderlagsprognos, procent (ökning) 2,5 % 
Kommunfullmäktiges förfogandepost, mnkr 1,9 
Volymbudget netto, mnkr 2,1 

 
Nyckeltal, årlig förändring i procent 
År 2019 2020 2021 2022 
BNP 1,4 1,4 1,4 1,5 
KPI 2,0 2,4 2,4 2,6 
Timlöner, hela 
arbetsmarknaden 

 
2,9 

 
3,2 

 
3,2 

 
3,3 

Sysselsättning, arbetade 
timmar 

 
0,9 

 
-0,4 

 
-0,2 

 
0,4 

Källa: SKL cirkulär 19:21 

 
Löneökningar 
Gjorda beräkningar för avsättning till tillsvidare 
anställdas löneökningar utgår från den lönestrategi 
kommunen antagit, centrala avtal och den 
omvärldsbevakning som gjorts. Avsättning för tillsvidare 
för år 2020 3,0 procent (13,3 mnkr) där även 
prioriteringar ingår. Beräkningen utgår från 2019 års 
beräknade lönenivå. Avsättningen av löneökningar är 
placerade centralt och fördelas ut när faktiska 
utbetalningen sker som ett kommunbidrag till 
verksamheterna. Skulle avtalen ändras eller på något 
sätt överstiga de avsatta medlen för löneökning får 
nämnderna själva finansiera detta. Avsättning för tim - 
samt övriga löner har gjorts 2,8 procent (1,4 mnkr) för 
år 2020.  
 

Prisökningar 
I SKL prognos cirkulär ligger konsumentprisindex på ca 
2,6 procent under året 2020. För budgetåret har  
ingen avsättning gjorts centralt i kommunen för att 
kompensera nämnderna utan respektive nämnd får göra 
en uppräkning av sin budget. Egen avsättning får 
nämnderna konsekvensbeskriva hur den ska finansieras 
eller omprioriteras inom ram.   
 

Kapitalkostnader 
Avsättningen för budgeterade kapitalkostnader bedöms 
att ingen avsättning krävs avseende nya investeringar 
under 2020. De ökade kapitalkostnaderna för kommande 
stora strukturinvesteringar kommer att tränga ut annan 
verksamhet i driften från år 2021-2024. 
 
Befolkningsantagande 
Ett mycket viktigt datum för de kommande åren är den 
1 november då invånarantalet fastställs för de 
nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning.  
 

Då SCB:s prognos är högre än vad det faktiska utfallet 
varit, görs en egen bedömning utifrån vad föregående 
års utfall varit per 1 november. SCB beräknar 
invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt. 
 
I budget 2020 föreslås invånarantalet justeras till 10 500 
invånare då invånarantalet april 2019 ligger på 10 538.  
 
I övrig har invånarna räknats upp till 10 550 år 2021–
2022. 
 
Skatter och bidrag 
Skatteunderlagsprognos, årlig förändring i 
procent 
    2019 2020 2021 2022 
SKL, maj 2019 3,0 3,1 3,1 3,7 

 
Skatteprognosen för år 2020 och planåren bygger på 
SKL:s skatteunderlagsprognos från den 2/5 (cirkulär 
19:21.  
 
Skatteunderlaget växer långsamt ett par år. Trots att 
konjunkturuppgången medförde en aningen större 
ökning av arbetade timmar 2018 än året innan skedde 
en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det 
beror till viss del på att löneökningarna avtog, men 
huvuddelen förklaras av en teknikalitet: att 
grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. 
Detta kompenseras regioner och kommuner för genom 
en höjning av anslaget Kommunalekonomisk 
Utjämning. Prognosen för nästa år är att 
högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare 
sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade 
timmar som följd. Effekten på skatteunderlaget 
motverkas av att lönehöjningarna blir lite större liksom 
vissa sociala ersättningar samtidigt som grundavdragen 
endast ökar svagt. 
 
Ökningen av skatteintäkterna år 2020 förbättras då 
invånarantalet budgeterats upp till 10 500 invånare 
(ökning +50 invånare, 2,8 mnkr). Majs skatteprognos 
visade även en förbättring då skatter och 
inkomstutjämningen samt LSS utjämningens prognos 
var mer positiv än försämringen på kostnadsutjämning 
med 2 mnkr. Under 2020 ökar intäkterna med totalt 18,9 
mnkr (2,8 %).  
 

Belopp i Mnkr  
Budget  

2019 
Budget 

2020  
Plan  

2021 
Plan  

2022 

Skatteintäkter  493 493 507 522 

Inkomstutjämning  129 141 143 147 

Kostnadsutjämning  21 20 20 20 
Regleringsbidrag  5 12 12 9 

LSS-utjämning  1 4 4 4 

Fastighetsavgift  24 25 25 25 
Summa  672 694 712 728 
Aviserat generellt 
bidrag*  7          4 0 0 
Summa   679 698 712 730 

Skatter o bidrag förändring % 
 
   5,1% 

 
  2,8 %    2,0%   2,2% 

Förändring i mnkr         33      18,9      14      16 
Antaganden antal 
invånare 1 nov året 
innan  10 450 10 500 10 550 10 550 

* Statens satsning 13 mnkr
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Prioriterade avsättningar  
Totalt uppgår centrala avsättningarna till 18,9 mnkr i 
budget 2020. Utökningar till nämnderna är 8,7 mnkr 
främst beroende på justering av demografi inom 
hemtjänst och skola/barnomsorg. 
 
Beräkning avsättningar    
År 2020  
Skatter och bidrag (SKL) förändring -18,9 
Summa ökade intäkter -18,9 
Budgeterade resultatet till 2 % 0,6 
Löneökningar 3,0 %  13,3 
Löneökningar tim, övriga 2,8 %  1,3 
Prisuppräkning: 2,6% 0 
Öka avsättning volymbudget  5,9 
KF förfogande justering flyktingvariabel -2,4 
Avsättningar för finansiella poster /samverkan -0,0 
Summa ökade kostnader  18,9 
    

Överskott mellan intäkter och kostnader 0 
     

Justering av ramar nämnder 2019 
Resursbudget justering demografi ÄO och BOU 7,3 
Räddningstjänst  
Väfärdsnämnd, tjänst försörjning IFO 
neddragning -0,55 
Kommunstyrelsen, KS förfogande budget 
tjänst IFO +0,55 
Minskning ram Valnämnd  -0,10 
Utfördelning bolag/samverkan 
uppräkning/effektiviseringsförslag 1,4 
Revision, ökade uppdrag 0,08 
Summa justerade ramar till nämnder exkl. 
löneökningar och kapitalkostnader 8,7 
    

 

Kommunfullmäktiges förfogande  
Förfogandeposten minskar i takt med att, det riktade 
statsbidraget som användes för att budgetera KF:s 
förfogandepost, fasas ut. År 2021 kommer KF förfogande 
ha ett underskott om 2,4 mnkr om man inte under 2021 
budgeterar upp denna post med kommande 
skatteunderlagsprognos 2021. 
 
År 2020 2021 
IB 4,2 1,9 
Extra statsbidrag enligt Flyktingvariabel -2,4 -4,2 
Del av skatteunderlaget 2021  +2,4 
Totalt KF förfogande  1,9 0 

 
Resursfördelningsmodell -Kommunfullmäktiges 
volymbuffert  
I samband med att kommunen beslutade om en 
resursfördelningsmodell krävdes även att skapa en 
gemensam buffert för volymförändringar. Modellen för 
resursfördelning är främst en fördelning från 
Kommunfullmäktige till nämnd. 
 
Modellen skapades dels för att kunna hantera 
förändringar i demografin samt att nå ”snittkostnader” 
för verksamheterna i jämfört med andra kommuner. 
Områdena som har resursfördelning är äldreomsorg 
(hemtjänst) och delar inom barn och utbildning.  
 
Prognosen för befolkningsutvecklingen utgör grunden för 
tilldelning av resurser och tas fram från statistiska 

centralbyrån, SCB.  Förändringen av 
befolkningsprognosen inom ålderskategorierna mellan 
åren justeras i resursfördelningen. Avstämning sker vid 
bokslut mot kommunens invånarregister (KIR). 
 
Resursfördelning till förskola, grundskola, gymnasie 
Resursfördelning genom demografibaserade anslag 
innebär att resurser fördelas med utgångspunkt från 
antal individer i olika ålderskategorier, nyttjandegrad och 
a-priser per ålderskategori som bygger på 
standardkostnaden inom skolan.  
 
Uppdrag ny resursfördelning inom äldreomsorg 
Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till ny 
resursfördelning inom äldreomsorgen, hemtjänst, som 
tillämpas i budget 2020. Utgångspunkten för 
resursfördelningen utifrån kommunfullmäktige är 
tilldelning utifrån 65 år och äldre, nyttjandegrad,  och 
pris per hemtjänsttagare som utgår från kommunens 
lovprissättning.  
 

Kommunfullmäktiges volymbudget 
I volymbudgetanslaget 2020 är det avsatt 5,9 mnkr totalt 
9,4 mnkr. Befolkningsprognosen för 2020 visar på att 
fördelningen till nämnderna inom äldreomsorg, 
hemtjänst och Barn- och utbildning är på 7,3 mnkr. Det 
innebär att kommunfullmäktiges volymbudgetanslag 
endast har kvar 2,1 mnkr. Föra att kunna kompensera 
verksamheten framåt krävs det att volymbudgeten 
förstärks. 
 
År 2020 2021 
IB 3,5 21 
Skatteprognos förstärkning fler invånare 5,9     
Utdelning/minskning resursfördelning -7,3   
Buffert volymförändringar (demografi) 2,1 2,1 

 
I SCB prognosen för befolkningsförändringar för år 2020 
utfördelas 7,3 mnkr till nämnderna inom barn och 
utbildning och äldreomsorgen, hemtjänst för 
prognostiserade volymökningar.  
 
Resursfördelning utifrån befolkningsförändring 

Målgrupp 

Föränd. 
befolkning 
2019-2020 

Tillägg eller 
borttag 2020 

Förskola 0 0 
Förskoleklass 9 0,4 
Grundskola 12                0,9 
Skolbarnomsorg 6-9 år 14 0,2 
Skolbarnomsorg 10-12 år -2 0,0 
Gymnasium 9 1,2 
Gymnasium över 18               0                0 
Summa Barn och 
utbildning 42 2,6 
   
Hemtjänst 65+ 3 0,7 
Hemtjänst justering 
nuvarande budget 65+ 18 3,9 
Summa Äldreomsorg  4,6 
   
Livsmedel förskola 0 0,0 
Livsmedel förskoleklass 9 -0,0 
Livsmedel grundskola 12 0,1 
Livsmedel skolbarnoms. 12 -0,0 
Summa Livsmedel 33 0,1 

   

Summa demografibaserat anslag, mnkr 7,3 
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Ekonomiska ramar nämnder 2020 
Efter årets prioriterade avsättningar har nämnderna 
tilldelats totalt 8,7 mnkr. Främst är utdelningen för 
kompensation för de volymförändringarna inom 
demografin.  
*Löneökning och kapitalkostnader kompenseras till 
nämnder när lönerevision är klar samt aktiveringen av 
investeringarna görs. 
 
Ramar 
 
Kommunstyrelsen, mnkr 

2020 

Budget IB 2019 53,5 
Löneökning 2020, tim och OB samt 
kapitalkostnader*  

Tjänst IFO, KS förfogande 0,6 
IT/SML samverkan 1,2 
Räddningstjänst 0,2 
Summa ram   55,5 

 

Välfärdsnämnd, mnkr 2020 
Budget IB 2019 268,8 
Löneökning 2020, tim och OB  samt 
kapitalkostnader*  

Uppdrag KF  0 
Tjänst IFO, KS förfogande -0,6 
Resursfördelning ÄO fler äldre 4,6 
Summa ram   272,9 

 

Barn -och utbildningsnämnd, mnkr 2020 
Budget IB 2019 265,9 
Löneökning 2020, tim och OB samt 
kapitalkostnader* 

0 

Resursfördelning BoU 2,7 
Summa ram   268,6 

 

Fritid -och kulturnämnd, mnkr 2020 
Budget IB 2019 15,2 
Löneökning 2020, tim och OB samt 
kapitalkostnader*  

Summa ram   15,2 

 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnd, mnkr 2020 
Budget IB 2019 26,8 
Löneökning 2020, tim och OB samt 
kapitalkostnader*  

Summa ram   26,8 
 
 

Smånämnder, mnkr 2020 
Budget IB 2019 3,2 
Utökning revision 0,08 
Neddragning valnämnd -0,1 
Summa ram   3,2 

*Överförmyndarnämnd, revision, Kommunfullmäktige 
valnämnd och jävsnämnd. 
 

 
Fotograf: Jessica Mattsson, Snödroppar 
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Drift och investeringsredovisning 
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk 
hushållning. 

Ekonomiska ramar nämnder 2020 med plan 2021–2022 
Driftramar  
 

Mnkr Budget Plan Plan Plan  Föränd 
Nämndernas ram, år 2019 2020 2021 2022 19-20 
Kommunstyrelsen  53,5 55,5 55,5 55,5 2,0 
Samhällsbyggnadsnämnd  26,8 26,8 26,8 26,8 0,0 
Barn- och utbildningsnämnd 265,9 268,6 268,6 268,6 2,7 
Kultur -och fritidsnämnd  15,2 15,2 15,2 15,2 0,0 
Välfärdsnämnden 268,8 272,9 272,9 272,9 4,0 
Jävsnämnd 0,06 0,06 0,06 0,06 0 
Kommunfullmäktige 1,1 1,1 1,1 1,1 0 
Revisionen 0,8 0,9 0,9 0,9 0,08 
Överförmyndarnämnden 1,1 1,1 1,1 1,1 0 
Valnämnden 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,10 
Summa nämnder 633,4 642,1 642,1 642,1 8,7 

 

Resultatbudget  
 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 
Mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamheterna intäkter 164,6 112,7 140,0 140,7 141,4 

Verksamheternas kostnader -778,9 -752,3 -796,7 -816,7 -840,7 
Avskrivningar -22,4 -20,7 -21,7 -20,3 -20,0 

Verksamhetens nettokostnad -636,7 -660,4 -678,4 -696,3 -719,3 
            

Skatteintäkter 474,0 492,9 492,6 507,4 522,5 
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 175,6 185,9 205,1 204,3 205,1 

Finansiella intäkter 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -5,1 -5,1 -5,3 -5,6 -7,6 

Skatter och finansnetto 659,4 673,7 692,4 706,1 720,0 
            

Årets resultat 12,5 13,3 13,9 9,7 0,6 
      
Budgeterat resultat % av skatter 
och bidrag 1,9 2,0       2,0 1,4 0,1 

 
För planperioden 2021–2022 kommer inte kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och generella bidrag 
med nuvarande ekonomiska förutsättningar. För att uppnå målet så krävs anpassningar i verksamheten i budget 
2020-2021. 
 

Balansbudget  
 

Balansräkning  
Mnkr 

Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Anläggningstillgångar 457 587 656 774 933 
Omsättningstillgångar 211 212 212 212 212 
Summa tillgångar 668 799 868 986 1 145 
Eget kapital 293 269 283 292 293 
Skulder och avsättningar 375 530 586 693 852 
 668 799 868 986 1 145 
      

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser 209,5 205,7 201,0 196,9 190,1 
Borgensåtaganden 335,5 334,1    
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Investeringsbudget 2020 
med plan 2021-2024 
Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 
2021-2024.  
 

Det finansiella inriktningsmålet är att reinvesteringar 
inom den skattefinansierade verksamheten (efter 
avdrag för amorteringar på utlämnade lån och 
försäljningar) ska finansieras av avskrivningar och 
resultat till 100 %.  
 
Årets resultatmål är att reinvesteringarna ska 
finansieras till 74 % av reinvesteringar.  
 
För budget 2020 är den totala investeringsvolymen 91 
mnkr varav 37,6 mnkr klassas som nyinvestering. 
Resterande del är reinvesteringar på 53,4 mnkr.  
 
Under år 2020 kan 35,7 mnkr finansieras (resultat och 
avskrivningar) av de planerade 53,4 mnkr av 
reinvestering. Detta innebär en självfinansieringsgrad 
på 67 % och målet uppfylls inte under år 2020. 
 
Med reinvestering avses investeringar för att byta ut 
befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en 
värdehöjande investering utan syftar till att behålla 
befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas 
som löpande investeringar. En nyinvestering är en 
planerad och uttalad satsning på värdehöjande 
åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad. 
 

De största investeringsutgifterna i budget 2020 är 
renovering av Hällevadsholms skola, Hedekas skola, 
nybyggnation av bollhall på Kungsmarksskolan, 
påbörjande av projektering av skola 4–6 
Kungsmarksområdet. 
 
Under år 2021 är de större investeringsutgifterna ny 
förskola Kungsmarksområdet/Brudås, ny Skola åk 4–6 
på Kungsmarksområdet, planerat underhåll på lilla Foss 
och Hedekas förskola samt Kungsmarksskolans 
renovering. 
 
Under år 2022 är nybyggnation förskola Dingle 
planerat. 
 
Planeringen år 2023–2024 ligger byggnation av nytt 
äldreboende, LSS boende, renovering av 
Munkedalsskolan, Bruksskolan, och ev. ombyggnation 
av Ekebacken.   
 
Ökade kapitalkostnader 2020–2024. 
Kapitalkostnaden förväntas öka med 22,6 mnkr fram till 
år 2024 beräknade aktiveringar utifrån den planerade 
investeringsförslaget. Denna kostnadsökning med 
övriga merkostnader mm kräver effektiviseringar inom 
kommunen då detta kommer att tränga ut annan 
verksamhet.  
 
 
 
 

 
 
Sammanställning kommun 
 

Mnkr 
Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 

Kommunstyrelsen  1,6 2,9 2,8 0,3 0,3 

Samhällsbyggnadsnämnd 82,0 131,5 169,1 173,5 92,5 

Välfärdsnämnd 0,8 0,8 0,8 0,8 7,1 

Barn och Utbildningsnämnd 6,2 1,0 6,0 1,0 1,0 

Kultur och fritidsnämnd 0,4 1,3 0,3 0,3 0,3 
Munkedals kommun 91,0 137,5 179,0 175,9 101,2 
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Redovisning per nämnd 
Beskrivning av investeringsprojekt finns i respektive nämnds budgethandling. 
 

  Mnkr 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

Plan 
Budget 
2022 

Plan 
Budget 
2023 

Plan 
Budget 
2024 

             
  Kommunstyrelsen  1,6 2,9 2,8 0,3 0,3 
1082 Data och nätverksprodukter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
1306 Förändrad dokumenthantering 0,3     
1007 Inventarier sammanträdesrum  0,0 0,0 0,0 0,0 
1005 Uppföljningssystem 0,05 0,05    
1315 Nytt eHandelssys/ek.sys.     1,5  0,0 0,0 
 Nytt PA och lönesystem 0,06 0,12 1,5   
  Digitalisering 1,0  1,0 1,0     

 

  Barn och utbildningsnämnd 6,2 1,0 6,0 1,0 1,0 
2219 Förvaltningsledning 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
  Inventarier Kunskapens hus 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Inventarier Centrumskolan ombyggnation 1,5     
  Inventarier Hällevadsholm ombyggnation 1,5  0,0 0,0 0,0 
  Inventarier Hedekasskola ombyggnation 1,5  0,0 0,0 0,0 
  Inventarier Kungsmarksskolan åk 4-6  0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
 Inventarier Brudås förskola nybygg   2,0   

 
 

  Kultur och fritidsnämnd  0,4 1,3 0,3 0,3 0,3 
1304 Konst i offentliga miljöer 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

2258 Kulturskolan 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
2215 Kultur och fritid 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

 Ombyggnation bibliotek 0,10     
 Inventarier bollhall  1,0    

 
 

  Välfärdsnämnd  0,8 0,8 0,8 0,8 7,1 
2308 Arbetstekniska hjälpmedel ÄO,STÖD,IFO 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
2333 Gem. inventarier ÄO 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
2335 Larm ÄO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2336 Inv MuSoLy Magna Cura 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2333 Inventarier nytt äldreboende   0,0  0,0 6,3 

 
 

  Samhällsbyggnadsnämnd  82,0 131,5 169,1 173,5 92,5 
  varav            
  Gata/mark reinvestering 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 
1074 Beläggning och broarbete 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
1140 Åtgärder gatubelysning 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
1219 Torget Munkedal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1273 Samhällsförbättrande åtgärder 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1270 Broar Bruksvägen /Älven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Gångbro Bråland 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
              

  Gata/mark nyinvestering 12,8 17,8 15,9 8,3 1,3 
  Beläggning Möe 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
 Beläggning Munkedals utvecklingscentrum 3,0 3,0    

1200 Strategiskt fastighetsförvärv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1212 Utbyggnad bostad/industriområde 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
1272 Exploatering industriområde Västra Säleby 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 

1272 
Exploatering Va anslutningar Västra 
Säleby industriområde       3,0   

  Exploatering industriområde Östra Säleby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1296 Exploatering Gläborgs industriområde 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

  Exploatering Smedberg industriområde 2,0         
  Exploatering tomter Korpås  0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 
 Exploatering Va anslutning tomter Korpås    2,2  

 Exploatering tomter Hällevadsholm 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
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   Mnkr 
Budget 

2020 

Plan 
Budget 

2021 

Plan 
Budget 

2022 

Plan 
Budget 

2023 

Plan 
Budget 

2024 

 
Exploatering Va anslutning tomter 
Hällevadsholm   3,0   

1096 Exploatering tomter Vadholmsvägen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1096 
Exploatering Va anslutning tomter 
Vadholmsvägen 2,0     

  Exploatering tomter Bergsäter 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

 
Exploatering Va anslutning tomter 
Bergsäter   4,6   

 GC-väg Gårvik 0,0 2,0 2,0 1,8 0,0 
  GC-väg Gläborg 0,0  2,0 0,0 0,0 
  GC utmed Stalevägen 0,0  0,0 0,0 0,0 
  GC Saltkällan 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

1220 Gårvik strandzon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Erosionsskydd Saltkällan 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Hällevadsholm vändplan 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
       
  Fastigheter reinvestering 40,8 33,3 18,3 49,3 37,3 
1204 Ombyggnation kommunala fastigheter 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
1142 Handikappanpassning fastighet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
1169 Säkerhetshöjande åtgärder 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
1004 Fiberanslutningar i verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1256 Energiåtgärder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1103 Anpassning äldreboende (Allégården)       5,0 5,0 

  Anpassning Skatten         1,0 
1092 Munkedals utvecklingscentrum 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
1204 Planerat underhåll Pipfabriken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1204 Planerat underhåll GA kommunförrådet 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1115 Planerat underhåll Dingle sporthall 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1119 Planerat underhåll Sotarvillan  0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Planerat underhåll Hedekas förskola 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

 
Planerat underhåll lilla Foss förskola 
medflera  10,0    

  Planerat underhåll Herrgården 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 
  Planerat underhåll Forum tak/vent 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 
  Planerat underhåll Önnebacka förskola 5,0         
  Hällevadsholm reinvestering 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Hedekas reinvestering* 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Bruksskolan reinvestering 0,0 0,0  10,0  

ej av Bruksskolan nyinvestering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1116 Centrumskolan  5,0     

  Munkedalsskolan reinvestering 0,0 0,0  20,0 0,0 

 
Munkedalsskolan reinvestering 
trafiklösning    3,0  

  Kungsmarksskolan reinvestering 0,0 7,0 7,0   
  Ombyggnation Ekebacken reinvestering 0,0 0,0  1,0 25,0 

              
  Fastigheter nyinvestering 24,0 76,5 131,0 112,0 50,0 
1105 Äldreboende nyinvestering    100,0 50,0 

1125 
Dingle förskola reinvestering (renov 3 avd 
samt nya avd 2 st) alt 1      

  Dingle förskola nyinvestering alt 2 0,0  36,0   
 Hedekas nyinvestering* 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Kungsmarksskolan bollhall nyinvestering 9,0 9,0    
 Kungsmarksområde nyinvest. skola 4–6 2,0 50,0 75,0   
  Brudås ny förskola (alt kungsmark)  17,0 20,0  0,0 
  Nytt LSS boende 400 m2   0,0 12,0  
 Reservkraft Kungsmarks 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Gårvik toalett 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

 
*Hedekas har 16 mnkr investeringsanslag där 6 mnkr är reinvestering 
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   Mnkr 
Budget 

2020 

Plan 
Budget 

2021 

Plan 
Budget 

2022 

Plan 
Budget 

2023 

Plan 
Budget 

2024 
 Städ  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
1316 Städ allmänt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
       
  Kost 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
1313 Inventarier skolor Matsalar 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
1313 Kommunala kök allmänt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
       
  Park & skog  0,55 0,6 0,6 0,6 0,6 

1233 
Div. bad,lek och handikappåtgärder 
badplats 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1048 Redskap 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
  Sopmaskin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
              
  Plan och Bygg nyinvestering 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 
1178 Detaljplaner 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
              

  Summa kommun 91,0 137,5 179,0 175,9 101,2 
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Ekonomisk sammanställning 10 års översikt 
I tioårsöversikten redovisas kommunens ekonomiska utveckling och ställning och planerade utvecklingen under en 
tio-årsperiod. Redovisas gör resultaträkningen och balansräkningen för kommunen samt väsentliga nyckeltal.   

 Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget Plan Plan 
(Belopp i mnkr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
                   
Verksamhetens intäkter 116 125 189 215 164 113 140 141 141 
Verksamhetens kostnader -629 -656 -734 -777 -779 -752 -797 -817 -841 
Avskrivningar -17 -19 -22 -22 -22 -21 -22 -20 -20 
Verksamhetens 
nettokostnader -530 -550 -567 -584 -637 -661 -678 -696 -719 
                  
Skatteintäkter 392 405 439 463 474 493 493 507 523 
Generella statsbidrag och               
utjämningsbidrag 141 147 171 174 175 186 205 204 205 
Avgifter utjämningssystemet -1 2 2           0            0         
Finansiella intäkter 3 2 0 3 5 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -7 -5 -5 -5 -5 -4 -5 -6 -8 
Resultat före extraordinära 
poster -2,0 1 40 51 12 13,3 13,9 9,7 0,7 
                  
Extraordinära intäkter 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0,0 -1 0 0 0 0 0 0 0 
Årets resultat -2,0 0 40 51 12 13,3 13,9 9,7 0,7 
                
Balansräkning (Belopp i 
mnkr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
                    
Anläggningstillgångar 386 420 428 443 457 587 656 774 933 
Omsättningstillgångar 129 129 213 212 211 212 212 212 212 
Summa tillgångar 515 549 641 655 668 799 868 986 1 145 
                   
Eget kapital 190 191 230 281 293 269 283 292 293 
Skulder 325 358 411 374 375 530 586 693 852 
Summa skulder 515 549 641 655 668 799 868 986 1 145 
                  
Nyckeltal kommunen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Kostnader/intäkter                   
Årets resultat per invånare, kr -186 17 3 823 4 870 1 188 1 268 1 324      919         66 
Resultat enligt balanskrav 0 0 35 13 12 0 0 0 0 
Nettokostnadsandel av skatter                   
och statsbidrag inkl avskr, % 99 100 93 92 98 97 97 98 99 
Kassalikviditet 79 68 101         104       105         
Långsiktig 
betalningsförmåga                  
Soliditet, % 37 35 36 43 44 34 33 30 26 
Soliditet inkl. ansv.förb., % -10 -7,5 1,0 10 13 7,7 9,4 9,7 9,0 
Låneskuld                  
Låneskuld, mnkr 205 217 223 190 191 280 339 446 605 
Investeringsverksamhet                  
Nettoinvestering 24 41 21 52 28 132 91 137 177 
Självfinansieringsgrad % 63 46 294 143 143 26 39 22 12 
Självfinansieringsgrad 
reinvesteringar %               349 349 80 67 71 66 
Resultat                  
Årets resultat -2,0 0,0 40 51 12 13,3 13,9 9,7 0,7 
Årets resultat / skatteintäkter 
och generella statsbidrag (%) -0,4% 0,0% 6,5% 8,0% 1,8% 2% 2% 1,4% 0,1% 

Kommunens skattesats 22:83 22:68 23:63 23:63 23:63 23:63 23:63 23:63 23:63 
                    
Invånarantal utfall 31 dec 10 243 10 205 10 361  10 423  10 503         

Invånarantal 1 nov utfall 10 204 10 226 
 

10 360
 

 10 371  10 475         
Invånarantal 1 nov 
antagande budget 10 190 10 200 10 220 10 260 10 260 10 450 10 500 10 550 10 550 
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Finansiell analys  
Kommunen budgeterar för 2020 ett positivt resultat på 
2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, dvs 
13,9 mnkr.   

 
Nettoinvesteringarna beräknas för år 2020 uppgå till 91 
mnkr vilket är väsentligt högre än för tidigare år. De 
senaste fem åren har snittet på investeringsvolymen 
uppgått till ca 32,4 mnkr.  
 

Ökningen under de kommande åren beror på 
investeringar utifrån skolutredningens förslag om 
nybyggnation samt ombyggnation av skolor och 
förskolor. Åren 2020-2022 kommer 
investeringsvolymen totalt uppgå till 408 mnkr. Den 
höga investeringsvolymen innebär att budgeterat 
resultat tillsammans med årets avskrivningar inte räcker 
till för finansiering av investeringar. Inte heller 
likviditeten räcker till utan nyupplåning kommer att 
behöva ske. Det är viktigt för kommunens ekonomiska 
situation att investeringsnivån minskar efter att de stora 
strukturella satsningarna genomförts. 
 

Modell för finansiell analys 
Den finansiella analysen utgår ifrån den s.k. RK-modellen 
vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – resultat, 
kapacitet, risk och kontroll. Dessa är viktiga ur ett 
finansiellt perspektiv: det finansiella resultatet, 
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen 
över den finansiella utvecklingen. Målsättningen är att 
utifrån dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter 
och problem och försöka klargöra om Munkedals 
kommun har god ekonomisk hushållning som föreskrivs 
i kommunallagen. 
 

 
 
Till varje perspektiv kopplas ett antal finansiella 
nyckeltal, dessa har till uppgift att belysa ställning och 
utveckling. 

Resultat- kapacitet 
 

Årlig förändring i procent    
År 2019 2020 2021 2022 
Nettokostnader 5,3  2,6  2,6 3,3  

Skatter och bidrag 5,1 2,8  2,0  2,2  

 
Ökningstakten av Skatter och generella statsbidrag 
minskar ifrån 2021 och framåt. Delvis till följd av en 
svagare utveckling av arbetade timmar.   
 
Då kommunen har ökat antal invånare samt förbättrad 
prognos på kostnadsutjämningen så förstärks 

skatteintäkter och generella statsbidrag under 2020 
med 2,8 %.  
 
Nettokostnadsandel i 
procent   

 

År 2019 2020 2021 2022 
Verksamhetens 
nettokostnader 

 
94 

 
94 

   
     95 

   
     96 

Avskrivningar 3,1 3,1 2,9 2,7 
Finansnetto -0,6 -0,8 -0,8 -1,0 

 
Den löpande verksamheten beräknas ta i anspråk 94 % 
av skatter och generella statsbidrag under 2020. Ett 
riktmärke är att den löpande verksamheten inte ska 
större andel av skatter och statsbidrag än 98 %. 
Budgetmässigt ser det bra ut det kommande året. Detta 
förutsätter att verksamheterna har ekonomi och 
verksamhet i balans.  
 
Investeringsverksamhet i mnkr, och procent 
År 2019 2020 2021 2022 
Nettoinvesteringar (mnkr) 132 91 138 179 
Självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar (%)  80% 67% 71% 66% 

 
Investeringsvolymen för 2020 beräknas uppgå till 91 
mnkr. I investeringsplanen 2021–2022 ytterligare 317 
mnkr. Detta beror främst på de investeringar som pågår 
i kommunens skolor.  
 

Utifrån budgetförslaget innebär det att 
självfinansieringen av reinvesteringar uppgår till 67 % 
för budget 2020. De stora investeringsutgifterna innebär 
att målet om självfinansiering av reinvesteringar på 74 
% år 2020 inte kommer att uppfyllas. Det långsiktiga 
inriktningsmålet är 100 % . 
 
Till det kommer finansiering av nyinvesteringar vilka 
också måste göras med lånade medel. 
 
Årets resultat (mnkr, procent) 
 2019 2020 2021 2022 
Årets resultat (mnkr) 13,3 13,9 9,7 0,6 
Årets resultat av 
skatteintäkt/generellt 
statsbidrag (%) 

2% 2% 1,4% 0,1% 

Genomsnittligt resultat 
över 3 år (%) 

3,9% 2,0 1,8% 1,1% 

 

Det budgeterade resultatet för 2020 är 13,9 i 
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det innebär ett budgeterat resultat med 2 %.  
 

De kommande två planåren 2020-2021 kommer inte 
kommunens nå ett resultat om 2 % i förhållande till 
skatter och statsbidrag med nuvarande ekonomiska 
förutsättningar. Om det ska uppnås krävs de 
anpassningar i kommunens verksamheter.  
 
Lån, mnkr 2019 2020 2021 2022 

Låneskuld  284 339 446 605 

Nylån      55 107 158 

 
Låneskulden förväntas uppgå till 339 mnkr 2020.  
 
Antas föreslagen investeringsplan innebär det behov av 
nyupplåning. Fram till 2022 kommer, med utgångspunkt 
från lagd investeringsplan, kommer nyupplåning krävas 
med 321 mnkr och en låneskuld på 605 mnkr. År 2024 

• Vilken balans har 
kommunen haft över 
sina intäkter och 
kostnader över året 
och över tiden?

• Vilken kapacitet 
har kommunen att 
möta finansiella 
svårigheter på lång 
sikt?

• Föreligger några risker 
som kan påverka 
kommunens resultat 
och kapacitet

• VIlken kontroll har 
kommunen över 
den finansiella 
utvecklingen

Kontroll Risk

ResultatKapacitet
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beräknas nyupplåningen vara totalt bli 572 mnkr och 
låneskulden vara 856 mnkr. 
I samband med att låneskulden ökar, kommer de ökade 
lånen innebära att kommunen blir sårbar och att 
finansiella ställning försvagas. 

Risk – kontroll 
 

Soliditet i procent 
Utfall 
2018 2019 2020 2021 2022 

Soliditet 44 34 33 30 26 
Soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen 13 7,9 9,4 9,7 9,0 

 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme, ju högre soliditet desto 
starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats 
med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium 
för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en 
längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv 
riktning. Det innebär att skuldsättningen minskar och 
att det finansiella handlingsutrymmet ökar. Soliditeten 
exklusive övriga pensionsförpliktelser har sjunkit de 
senaste åren beroende på svaga resultat.  
Som tabellen visar minskar soliditeten kommande år 
vilket förklaras av den höga investeringsnivån. 
Soliditeten inkl. pensionsavsättningar förstärks däremot 
under den kommande perioden.  
 

Kommunalskatt (kr) Munkedal Västra 
Götaland Riket 

Primärkommunalskatt 
2019 23,63 21,30 20,70 

Total kommunalskatt  35,11 32,78 32,19 
 
Kommunalskatten är den viktigaste inkomstkällan. En 
viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella 
kapacitet är vilken möjlighet kommunen kan påverka sin 
inkomstkälla. En redan hög kommunalskatt ger t.ex. ett 
mer begränsat handlingsutrymme att generera en 
intäktsökning denna väg. Den totala 
kommunalskattesatsen uppgår till 35,11 kr vilket är 
2,33 kr högre än för regionen och 2,92 kr högre än riket.  
 

Borgensåtagande (mnkr) 2019 

Munkedals Bostäder AB 290,0 

Dingle industrilokaler AB 5 

RKHF Sörbygården och Dinglegården 32,9 

Summa Kommunägda företag 333,9 

Föreningar 0,2 

Summa  334,1 

Borgensåtagande kr/invånare 31 971 
 
Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen 
men är för kommunen en stor post som medför en ökad 
risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap. Det 
är främst till Munkedals Bostäder AB som kommunen 
går i borgen för.  
 
Pensionsåtagande 
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen. Förpliktelsen avser pensionsskulden till 
anställda från tiden före 1998. Pensionsförpliktelsen är 

en skuld till de anställda och redovisas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Perioden för 
1998 betalades det inte in någon pension löpandeunder 
intjänandet av pensionsrätten. Det innebär att under 
ansvarsförbindelsen, utanför balansräkningen, finns en 
skuld som uppgår till 201 mnkr inkl. löneskatt. Denna 
pensionsförpliktelse, sjunker för femte året i 
rad. Efter 1998 ändrades detta och en löpande 
inbetalning av pensionskostnaderna görs numera 
kontinuerligt. Den senaste prognosen, från Skandikon 
finns nedan. 
 

Mnkr 
2019-
12-31 

2020-
12-31 

2021-
12-31 

2022-
12-31 

2023-
12-31 

Ansvarsförbindelse 
(inkl löneskatt) 205,7 201,0 196,9 190,1 184,6 
Pensionsskuld, intjänad 
tom 1997  165,6  161,8  158,5 153,0 148,5 
Löneskatt     40,1    39,2    38,4   37,1   36,0 

 
Pensionskostnad 
 
Total pensionskostnad, mnkr  
  
Datum 31/12 2020 2021 2022 
    
Förändring av 
pens.avsättning -0,8 -0,7 1,2 
Pensionsutbetalningar 9,4 9,6 9,6 
Premier 23,4 25,1 25,0 
Finansiell kostnad 0,3 0,3 0,3 
Löneskatt 7,8 8,3 8,8 
Summa kostnader 40,2        42,7             44,9 

 
Den senaste prognosen, från Skandikon, avseende de 
årliga pensionskostnaderna visar att inom de 
kommande åren kommer att öka något från 2020 på 
40,2 mnkr till 44,9 mnkr år 2022.  
 

  Avslutande kommentarer 
För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det 
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter och 
kostnader. Precis som det finansiella målet är uppsatt 
behöver resultatet stabilt uppgå till 2 %. Med en sådan 
resultatnivå klarar kommunen av att finansiera större 
delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i 
sin tur leder till att kommunen kan bibehålla sin 
finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. Det 
är väsentligt att bereda för högre driftskostnader i 
samband med stora investeringar.
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Nämndsredovisning 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Jan Hognert (M)  
Förvaltningschef: Håkan Sundberg 
 
Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsiktsplikt över 
övriga nämnder/bolag och förbund. Styrelsen ska även bereda ärenden som ska behandlas i Kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen har en styr och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk förvaltning, personalpolitik och 
uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning. Därutöver har styrelsen ett samlat ansvar för utveckling av 
kommunen, översiktlig planering, säkerhetsfrågor, mm. Kommunstyrelseförvaltningen ska stödja 
Kommunstyrelsen i dess uppdrag. 
 
Ekonomisk sammanfattning drift 

Ekonomiskt förslag till ram, mnkr 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

2022 
Kommunstyrelsen 53,5 55,5 55,5 55,5 
Ramförändring mellan åren  2,0 0,0 0,0 
Varav löner/kapitalkostnad  0*   
Effektiviseringskrav     
Utökning av ram  1,4   
Resursfördelning      
Varav flytt av verksamhet     
KS förfogande  0,550   

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
 
 

Nettokostnader, mnkr 
Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
 2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

Intäkter -18,3 -10,1 -10,0 -10,0 -10,0 
Personalkostnader 25,8 29,4 29,4 29,4 29,4 
Övriga kostnader 43,0 34,2 36,2 36,2 36,2 
Totalt, drift        50,5 53,5 55,5 55,5 55,5 
      
Kommundirektör 22,8 27,2 28,0 28,0 28,0 
HR-avdelning 8,1 5,6 5,6 5,6 5,6 
Ekonomiavdelning 7,1 7,6 7,6 7,6 7,6 
Administrativa avdelningen 8,9 10,4 11,6 11,6 11,6 
Löne- avdelning SML  2,6 2,7 2,7 2,7 
KS förfogande  0 0,6 0,6 0,6 
Totalt, drift 46,9 53,5 55,5 55,5 55,5 

 
Främsta utökningen i den ekonomiska ramen är uppräkningar för avgifter inom räddningstjänstförbund, samverkan 
inom Lön, IT och Miljö samt återställa Kommunstyrelsens förfogandepost. Övriga omprioriteringar i den 
ekonomiska ramen samt konsekvensbeskrivningar finns i nämndens budgetskrivelse som antas 2019-06-10. 
 
Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18. 
t Budget Förslag 

Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26  
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Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 
• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 
Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med budgetskrivelse 
till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen för detta år förskjuts något. 
Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september. Under hösten upprättar förvaltningen 
verksamhetsplaner. 
 
Framtid 

 Måluppföljningen och det systemstöd som finns ska utvecklas och anpassas till de nya beslutade 
inriktningsmålen samt de verksamhetsmål och aktiviteter som tas fram av nämnderna. 

 
 Förvaltningen ska stödja och driva den fortsatta digitaliseringen av kommunens olika verksamheter. 

 
 De administrativa processerna ska utvecklas, förbättras och förenklas. Ökad automatisering samt 

förbättrad tillgänglighet är målsättningar inom förvaltningens verksamhetsområde. 
 

 I upphandlingar ska kommunens miljömål beaktas. Det kan ske genom ökade krav på 
hållbarhetsredovisningar från leverantörer i förfrågningsunderlag vid upphandling.  

 
 Inom bilvården ska övergången till miljöbilar fortsätta med beaktande av verksamheternas ekonomiska 

förutsättningar. 
 

      

  Kommunhuset Forum maj 2018 Fotograf Erland Pålsson 
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Kultur -och fritidsnämnd  
Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M)  
Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi 
 
Ansvarsområde 
Allmän fritidsverksamhet, Allmän kulturverksamhet, bibliotek, idrotts och fritidsanläggningar, kulturskola, 
fritidsgård. 
 
Ekonomisk sammanfattning drift 
 

Ekonomiskt förslag till ram, mnkr 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

2022 
Ramförändring mellan åren 15,2 0 0 0 
Kultur -och fritidsnämnd 15,2 15,2 15,2 15,2 
Varav löner/kapitalkostnad 0,2    
Effektiviseringskrav 0,06 0,114   
Utökning av ram 2,2 0,114   
Varav flytt av verksamhet 12,8    

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
 
 
Tkr 

Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
 2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

Intäkter -3,6 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 
Personalkostnader 8,7 9,7 9,7 9,7 9,7 
Övriga kostnader 6,9 6,5 6,5 6,5 6,5 
Nettokostnad/ram       12,0 15,2 15,2 15,2 15,2 

 
Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till preliminär ram. Nämnden har 
tilldelats 15,2 mnkr i budgetram år 2020. Ramförslaget är ingen ramförändring av nämndens ekonomiska ram för 
2020. Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.  
 
Nämnden har konsekvensbeskrivit den förslagna ramen och finns i nämndens budgethandling.  
Ingen kompensation för prisuppräkning till nämnden utan får finansieras inom ram. Tillkommande förändringar 
inom nämnden är indexuppräkning, städning fritidsgård. Konsekvensbeskrivningen är att minska föreningsbidragen 
med motsvarande summa. Mer detaljerad beskrivning finns i nämndens budgethandling antagen 2019-05-07§29. 
Kultur och fritidsnämnden antog inte förslagen 2019-05-07 §18 utan beslutade återremiss av ärendet för att få fler 
konsekvensbeskrivna alternativ till anpassningar/omfördelning.  
Nytt beslut i nämnd tas 2019-06-04.  
 
Investeringsbudget 
 

Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18. 
 

Verksamhetsmål 
 

Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26  
Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 
• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 
Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med budgetskrivelse 
till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen för detta år förskjuts något. 
Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september. Under hösten upprättar förvaltningen 
verksamhetsplaner. 
 

Framtid 
 

Kultur och fritid kommer fortsätta arbeta metodiskt med att synliggöra ungdomarna i Munkedal tillsammans med 
föreningslivet, fritidsgården och andra nämnder inom kommunen. Att tillsammans skapa ett nätverk kring våra 
ungdomar. 
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Barn -och utbildningsnämnd 
Ordförande: Karin Blomstrand (L) 
Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi 
 

Ansvarsområde 
Förskole-och fritidsverksamhet, grund-,sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska 
för invandrare (SFI),  elevhälsovård, tillsynsansvar för friförskola, dagbarnvårdare, skolskjutsverksamhet, 
huvudmannaskap för förskola och skola.
 
Ekonomisk sammanfattning drift 
 

Ekonomiskt förslag till ram, mnkr 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

2022 
Barn och utbildningsnämnd 265,9 268,6 268,6 268,6 
Ramförändring mellan åren 40,2         +2,7   
Varav löner/kapitalkostnad 1,3 0*   
Effektiviseringskrav  -1,6   
Utökning av ram 0,8 1,6   
Resursfördelning  4,3 2,7   
Varav flytt av verksamhet 33,7    

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till preliminära ram. Nämnden har 
tilldelats 268,6 mnkr i budgetram år 2020. 
 
Ramförslaget är en ramförändring av nämndens ekonomiska ram för 2020 med 2,7 mnkr för kompensation för 
resurstilldelning utifrån demografi. Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande 
år. Ingen kompensation för prisuppräkning till nämnden utan får finansieras inom ram.  
 
Tillkommande förändringar inom nämnden är indexuppräkning, bidrag för fritidshem och simskola förskola, 
lovskola försvinner 2020, finansiering av projekt Hedekas, utökning planeringstid förskola, hemtagning placerade 
barn (Välfärd), arbetskläder till fritidspersonal.  
 
Konsekvensbeskrivningen är att inte tillsätta planerad tjänst Utvecklingschef, inte organisera simskola i 
förskoleklass, ingen lovskola utöver den obligatoriska, finansiering av arbetskläder inom tilldelad resursfördelning, 
omfördelning av medel för resurs i grundskolan, omlokalisering av medel mellan verksamheter med motsvarande 
summa. Nämnden har konsekvensbeskrivit driftramen och investeringsramen. Mer detaljerad beskrivning finns i 
nämndens budgethandling antagen 2019-05-22 §29. 
 
Investeringsbudget 
 

Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18. 
Bokslut Budget Förslag 

Verksamhetsmål 
 

Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26  
Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 
• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 

Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med budgetskrivelse 
till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen för detta år förskjuts något. 

Nettokostnader, mnkr 
Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
 2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

      
Intäkter -69,7 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 
Personalkostnader       202,8 192,5 195,2 195,2 195,2 

Övriga kostnader 94,8 127,9 127,9 127,9 127,9 
Totalt, drift       227,9 265,9 268,6 268,6 268,6 

231



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2020 
Nämndsredovisning 

Sida 29 | 35 

  

Välfärdsnämnd
Ordförande: Johnny Ernflykt (M) 
Förvaltningschef: Catarina Dunghed 
 

Ansvarsområde 
Äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ -och familjeomsorg,  
kommunal hälso- och sjukvård, tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, arbetsmarknadsåtgärder integration, LOV. 
 

Ekonomisk sammanfattning drift 

Ekonomiskt förslag till ram, mnkr 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

2022 
Ramförändring mellan åren 41,1 4,0 0 0 
Välfärdsnämnd      268,8 272,9 272,9 272,9 
Varav löner/kapitalkostnad 2,3 *   
Effektiviseringskrav  -2,2 -0,6   
Utökning av ram 7,0    
Resursfördelning  2,1 +4,6   
Varav flytt av verksamhet 31,9    

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Vård och omsorg om äldre enligt SoL och HSL samt öppna insatser, Lokal, städ och kost budget har återgått till förvaltningen 2019 från samhällsbyggnadsnämnden Kvar finns 
bostadsanpassning budgeten hos Samhällsbyggnad. Gem, kostnader: Förvaltningschef, avdelningschefer, bistånd, mas, färdtjänst, övergripande handläggare 
 
Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till preliminär ram. Nämnden har 
tilldelats 272,9 mnkr i budgetram år 2020.  
 
Ramförslaget är en ramförändring av nämndens ekonomiska ram för 2020 med 4,0 mnkr för kompensation för 
resurstilldelning utifrån demografi 4,6 mnkr samt återlämning av ram till KS för projekt långvariga 
försörjningstagare -0,6 mnkr. Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
Ingen kompensation för prisuppräkning till nämnden utan får finansieras inom ram.  
 
Nämnden har konsekvensbeskrivit den förslagna drift- och investeringsramen. Mer detaljerad beskrivning finns i 
nämndens budgethandling som antogs 2019-05-23 §47. Utöver godkänna ramen äskar nämnden kvarhålla 0,550 
mnkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd från kommunstyrelsens förfogandepost.  
 
Tillkommande förändringar inom nämnden är indexuppräkning, köp av plats inom LSS och psykiatri, delfinansierad 
kvalitetsutvecklare blir ska finansieras. Konsekvensbeskrivningen för att finansiera förändringarna inom ram är att 
se över avdelningarnas organisering i samband med avdelningschef avslutat anställning, öka intäkter som inte 
indexuppräknats i budget, översyn av serviceinsatser inom hemtjänst, översyn av administration inom förvaltning 
genom digitalisering, indragning frukost daglig verksamhet, generellt spar på verksamheterna med motsvarande 
summa. 
 
Investeringsbudget 
 

Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18. 
 
Uppdrag från kommunfullmäktige 2018-11-29 §92 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga målsättningen är att individ- och familjeomsorgen 
nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg. 

 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektör i uppdrag att utreda vilka verksamhetsförändringar som 
behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara 
kommuner inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska genomföras inom under åren 2020-2024. I 
samband med budgetarbetet 2020 ska en konkretisering av vilka förändringar som planeras göras och hur 
uppföljningen ska ske. 

 
 
 
 
 

Nettokostnader, mnkr 
Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
 2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

Intäkter -65,7 -38,1 -38,6 -38,6 -38,6 
Personalkostnader 227,4         215,1 219,1 219,1 219,1 
Övriga kostnader 85,2 91,8 92,4 92,4 92,4 

Totalt, drift  246,9 268,8 272,9 272,9 272,9 
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3. Kommunfullmäktige beslutar att ekonomienheten tar fram förslag på en ny resursfördelningsmodell till 
äldreomsorgen. Nuvarande resursfördelningsmodell inom äldreomsorgen utifrån de parametrar man har inte är 
optimal. Modellen används i beräkningen i budget 2020. 

 
Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26  
 
Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 
• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 
Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med budgetskrivelse 
till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen för detta år förskjuts något. 
Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september. Under hösten upprättar förvaltningen 
verksamhetsplaner. 
 

Framtid 
 

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

 
Hålla varandra i handen Bild från Mostphotos Trollhättans kommun. 
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Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförande: Matheus Enholm (SD) 

Förvaltningschef: Mats Tillander 
 

Ansvarsområde 
Kost -och städ verksamhet, fastighetsförvaltning, exploateringsverksamhet, gator och trafik, bygglov, detaljplaner, 
mät -och kart verksamhet, bostadsanpassning. 
 

Ekonomisk sammanfattning drift 

Ekonomiskt förslag till ram, mnkr 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

2022 
Ramförändring mellan åren -76,8 0 0 0 
Samhällsbyggnadsnämnd 25,2 25,2 25,2 25,2 
Varav löner/kapitalkostnad 2,4 *   
Effektiviseringskrav 0 0,0   
Utökning av ram 0,7 0,0   
Resursfördelning  0,04 -0,04   
Varav flytt av verksamhet -80,1 2,3   

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
 

Nettokostnader, mnkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 
 2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

Gata mark 4,8 **5,6 5,6 5,6 5,6 
Tekniska 6,1 8,3 8,3 8,3 8,3 
Fastighet 54,1 *5,6 5,6 5,6 5,6 
Park och skog 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 
Kost 22,9 *0 0 0 0 
Städ 9,4 *0,4 0,4 0,4 0,4 
Plan och byggenhet  1,0 1,0 1,0 1,0 

Totalt, drift     101,2 25,2 25,2 25,2 25,2 
*Inom fastighet har man 2019 lagt ut budgeten för kost, städ och lokaler till respektive nämnd/verksamhet (äldreomsorg, funktionshindrade, 
barnomsorg, grundskola mm.) 
**Bostadsanpassning ligger inom gata mark (äldreomsorg). 
 

Ramförslaget är ingen ramförändring av nämndens ekonomiska ram för 2020. Löne- och kapitalkompensation, är 
avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. Ingen kompensation för prisuppräkning till nämnden utan får 
finansieras inom ram. Nämnden har konsekvensbeskrivit den förslagna ramen och finns i nämndens budgethandling 
antagen 2019-05-24 §64.
 

Tillkommande förändringar inom nämnden är förslag till ny tjänst som planhanläggare, finansiering av offentliga 
toaletter. Även har Samhällsbyggnad föreslagit ökat fastighetsunderhåll, avisering om nytt livsmedelsavtal som 
kommer att påverka övriga nämnders budgetanslag som har budget för lokal, städ och kost från och med 2019. 
Konsekvensbeskrivningen är att inte genomföra förslagen om inte anslag ges. Samhällsbyggnadsnämnden har 
begärt tilläggsanslag av kommunfullmäktige för finansiering med 2,4 mnkr. Utöver beslutade nämnden att 
förvaltningen ska ta fram förslag till anpassningar på 3 % av ramen (0,756 mnkr) till nämndsmötet i höst för att 
kunna avsätta för fastighetsunderhåll. 
 

Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18. 
 

Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26  
Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 

• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 

Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med budgetskrivelse 
till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen för detta år förskjuts något.  
Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september.  
 

Framtid 
Det är av stor vikt för kommunens utveckling att mark för bostäder och industrietablering finns tillgängligt. 
Planarbete och utbyggnad av områden bör fortsätta så att lämplig mark finnas. Hanteringen av bygglov och 
detaljplaner bör snabbas upp. Fastighetsunderhållet bör höjas för att hålla fastigheterna i ett hyfsat skick. Åtgärder 
bör vidtas för att underlätta för exploatörer att genomföra utbyggnadsplaner. 
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Gemensam verksamhet med 
andra kommuner 
 
Löne- och IT-verksamheten bedrivs med 
avtalssamverkan från och med 2019-01-01 med Lysekil 
och Sotenäs. Miljöverksamheten bedrivs i gemensam 
nämnd med Lysekil och Sotenäs. Räddningstjänsten 
bedrivs som förbund gemensamt med Lysekil och 
Uddevalla.  

Lönesamverkan 
Verksamhetsbeskrivning  
Från och med 2019-01-01 övergår man till 
avtalssamverkan och lönenämnden upphör. Den 
gemensamma löneenheten kommer fortsatt att 
organiseras inom Munkedals kommuns 
förvaltningsorganisation. Lönenämndens uppdrag är att 
fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas 
uppgifter vad avser: Löneadministration, support och 
utbildning i lönesystemets olika delar, support i 
tillämpning av lagar, avtal och regler, utdata och 
statistik (basutbud), systemförvaltning samt pensions- 
och försäkringsadministration.  

 
Ekonomisk översikt, ramförslag 
 

Ekonomisk ram, mnkr 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

2022 
Ramförändring mellan 
åren  0,059 0,079 0,082 
Lönesamverkan, 
Munkedals del SML 2,596 2,655 

 
2,734 

 
2,816 

Varav 
löner/kapitalkostnad     
Effektiviseringskrav     
Utökning av ram     

*Lönekompensation, är avsatt centralt och fördelas ut 
innevarande år. 
 
Den ekonomiska ramen för lönesamverkan ligger under 
Kommunstyrelsen. 
 
Lönesamverkans budgetförslag ligger till grund för de 
samverkande SML kommunernas beslut om rambudget 
och fördelning av kommunbidrag. I direktiv för budget 
2020 finns krav på konsekvensbedömning för en 
besparing på 2 % samt påslag för löner och prisökningar 
3,1 %. 
 
Konsekvens av besparing 
Det finns förutsättningar för år 2020 att göra vissa 
kostnadsmässiga nedskärningar, dock inte personella. 
Löneenheten kommer inför 2020 se över verksamheten 
och göra de anpassningar som behövs utifrån de nya 
ekonomiska förutsättningarna. 
 
Löneenhetens verksamhet förväntas fortsätta i 
nuvarande form och antalet utbetala ersättningar och 
löner beräknas vara oförändrade såsom tidigare år. 
Upphandling av nytt PA- och lönesystem planeras 
påbörjas hösten 2020 vilket kommer att resultera i en 
kraftig ökad arbetsbelastning samt även ökade övriga 
kostnader from hösten 2020 och de närmsta 3 åren. 
 

 
 

 
 

 
Klättring i Bärfendal. Fotograf, Tobias Ryberg 
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IT-samverkan 
Från och med 2019-01-01 föreslås en övergång från 
gemensam nämnd till avtalssamverkan inom IT-
området. Den överenskomna avtalssamverkan 
organiseras inom Lysekils kommuns förvaltnings-
organisation. Samverkande kommuner är Munkedal, 
Lysekil och Sotenäs. Värdkommun är Lysekil.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten omfattar IT-drift i respektive kommun. 
Verksamheten ansvarar utifrån fastställda 
förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;  
Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT  
Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för 
tillhandahållna tjänster. Efterlevnad av regler, riktlinjer 
och styrande verksamhetsbehov.  
 
Förvaltning av strategiska planer för IT. Den 
gemensamma IT–enheten uppgift är att tillhandahålla 
IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 
 
Ekonomisk översikt, Ramförslag 
 
Ekonomisk ram, 
mnkr 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan  
2021 

Plan 
2022 

Ramförändring mellan 
åren  0,675   

It -samverkan, 
Munkedals del 1,962 2,637 

 
 
2,637 

 
 

2,637 
Varav 
löner/kapitalkostnad     
Effektiviseringskrav     
Utökning av ram     

 
Ramen för IT samverkan ligger inom 
Kommunstyrelsens ram 2,637 mnkr. 
 
IT samverkans budgetförslag ligger till grund för de 
samverkande SML kommunernas beslut om rambudget 
och fördelning av kommunbidrag. I direktiv för budget 
2020 finns krav på konsekvensbedömning för en 
besparing på 2 % 
samt påslag för löner och prisökningar 3,1 %. 
 
Konsekvens av besparing 
0,340 mnkr är konsekvensbeskrivna. 
Inköp utrustning av central infrastruktur- uppräkning 
endast på lön och Po samt hårdvara och licenser. -
0,132 mnkr. 
Endast delvis ökat pris för servicekostnad avseende 
digitala verktyg- endast uppräkning på lön och PO 
0,108 mnkr 
NaNo -utbildning- erbjuder verksamheterna att skapa 
utbildningar, detta för att möta digitaliseringen och det 
ökade behovet av informationssäkerhet -0,100 mnkr. 

Miljönämnd 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Samverkande kommuner är Lysekil, Sotenäs och 
Munkedal. Kommunstyrelsen ansvarar för utbetalning 
av anslag till Miljönämnden. Syftet med den 
gemensamma nämnden och miljöverksamheten är att 
få ökad tillgänglighet och service, förstärkning av det 

miljöstrategiska arbetet och möjlighet till mer operativt 
tillsynsarbete. Minskad sårbarhet, ökad flexibilitet, 
utvecklad kompetens samt effektivitets och 
samordningsvinster.  

 
 Tillsyn -avgiftsfinansierad planerad tillsyn, löpande 

tillsyn och ej avgiftsfinansierad tillsyn 
 Ej avgiftsfinansierad myndighetsrelaterat arbete 
 Miljöstrategiskt arbete (lokala miljömål) 

 
Miljönämnden ska leda och ansvara för arbetet med att 
samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av nämndens verksamhet. Nämnden ska 
också göra framställningar i målfrågor till 
Kommunfullmäktige. Övervaka att de av fullmäktige 
fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs och förvaltningen handhas på ett 
rationellt och ekonomiskt.    
 

Ekonomisk översikt Ramförslag.  

Ekonomisk ram, mnkr 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

2022 
Ramförändring mellan 
åren  +0,020   
Miljönämnd, Munkedals 
del 1,745 1,765 

 
 

 

Effektiviseringskrav 2 %  -0,038   
Pris och löneuppräkning 
3,1 %  

        
0,058    

Utökning av ram     
 
Ramen för miljönämnden ligger inom 
Kommunstyrelsens ram med 1,765 mnkr.  
 
Miljönämndens budgetförslag ligger till grund för de 
samverkande SML kommunernas beslut om rambudget 
och fördelning av kommunbidrag till miljönämnden. I 
direktiv för budget 2020 finns krav på 
konsekvensbedömning för en besparing på 2 % samt 
påslag för löner och prisökningar 3,1 %. 
 
Miljönämndens ram 5,242 mnkr *2%= 0,105 mnkr 
besparing. För Munkedals del innebär det 0,038 mnkr. 
Besparingen sker genom minskade 
personalkostnader. En kostnadsbesparing innebär en 
mindre personalstorlek, som påverkar den delen av 
verksamheten som inte är avgiftsfinansierad. Av denna 
verksamhet utgör tillsynen cirka 1/3.  
 
Konsekvens av besparing 
Konsekvensen kommer bli neddragning på de 
arbetsuppgifter som finansieras med kommunbidrag. 
Exempel deltagande i interna projekt och 
arbetsgrupper, förebyggande tillsyn och 
egeninitierad strandskyddstilsyn, miljöövervakning 
samt vissa interna utvecklingsinsatser som websida 
och strategiskt kvalitetsarbete. Istället utförs 
debiterbara arbetsuppgifter. 
 
Miljönämnden beslut 2019-04-17 §38 att ställa sig 
bakom förvaltningens förslag till budgetramar för 
2020. 
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Övriga nämnder och bolag 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter 
vilka väljs för en tid av fyra år. Fullmäktige väljer 
ledamöter i alla nämnder och styrelser samt fattar 
beslut i frågor av principiell beskaffenhet och eller 
annars av större vikt för kommunen. Sådana ärenden 
är mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt 
och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas 
organisation och verksamhetsformer etc. I Munkedal 
sammanträder fullmäktige vanligen sju gånger per år. 
Sammanträdena är offentliga. 
 
Kommunens revisorer 
Kommunens revisorer utses av Kommunfullmäktige och 
granskar, på Kommunfullmäktiges uppdrag, enligt 
kommunallagen, reglementet och med iakttagande av 
god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom 
nämnderna. Revisionen ska pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt granska om 
räkenskaperna är rättvisande och nämndernas kontroll 
tillräcklig.  Det ingår även i revisorernas uppdrag att, i 
enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning, 
uttala sig om kommunens resultat är förenligt med de 
mål för den ekonomiska förvaltningen som fastställts av 
Kommunfullmäktige.  
 
8 § Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång. Förslag till budget för 
revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges 
presidium senast vid samma tidpunkt. 
 
Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet är obligatorisk, lagstyrd 
och kontrolleras av Länsstyrelsen och 
Justitieombudsmannen.  Om någon pga. sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 
förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, 
förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall 
tingsrätten besluta om godmanskap för honom eller 
henne. När det föreligger fara för skadliga handlingar 
eller huvudmannen förlorar kontrollen över sina 
tillgångar kan det bli aktuellt att utse förvaltare. 
Överförmyndaren har tillsyn över gode männen och 
förvaltarna. När det gäller uttag från spärrat konto, 
köp/försäljning av fast egendom och andra ekonomiska 
beslut måste överförmyndarens tillstånd inhämtas. När 
huvudmännens egna inkomster inte räcker till att 
arvodera gode mannen eller förvaltaren, är det 
kommunen som måste ta den kostnaden. 

Valnämnd 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val 
till kommun, landsting och riksdag som äger rum vart 
fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-
parlamentet som äger rum vart femte år samt för 
kommunala folkomröstningar. Valnämnden har 5 
ledamöter.  
 
 
 
 

 
  
Jävsnämnd 
Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig 
myndighetsutövning i ärenden där 
samhällsbyggnadsnämnden normalt skulle ha ansvaret, 
men på grund av jäv inte kan fatta beslut. 
 
Ekonomisk översikt, Ramförslag 
 
År 2019 2020 2021 2022 

Smånämnder, mnkr 3,2 3,2 3,2 3,2 

Ramändring 0,4 -0,02 -0,0 0,0 

Kommunfullmäktige 1,15 1,15 1,15 1,15 

Revisionens ram 0,77 0,85 0,85 0,85 

Överförmyndarnämnden 1,13 1,13 1,13 1,13 

Valnämnden 0,11 0,0 0,0 0,4 

Jävsnämnd 0,06 0,06 0,06 0,06 
 
Ramförändring 
Förändrad ram för revisionen med 0,08 mnkr. 
Valnämnden som får en ramminskning på 0,11 mnkr då 
europavalet var 2019.  
 
 

 
Möte, fotograf Lotta Karlsson  
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Räddningstjänsten mitt 
Bohuslän 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Den kommunala räddningstjänsten kan endast drivas i 
kommunal regi enligt gällande lagstiftning Lagen om 
skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige i Lysekil och 
Munkedals kommuner har fattat beslut om att 
gemensamt bilda ett kommunalförbund för att bedriva 
räddningstjänst i. Från och med 2015 ingår även 
Uddevalla kommun som medlem. Administrationen 
sköts av Uddevalla kommun. 
 
Räddningstjänsten MITT BOHUSLÄN ansvarar för all 
räddningstjänst. Räddningstjänsten har också 
uppdraget att arbeta med Lysekil, Munkedal och 
Uddevallas kommuners planering inför allvarliga 
störningar/händelser. Beredskapssamordning vid extra 
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Där är 
dock kommunstyrelsen i respektive kommun den 
politiska instansen. Räddningstjänsten deltar även 
aktivt i kommunernas övriga säkerhetsarbete. 
Räddningstjänsten MITT BOHUSLÄN styrs av en politisk 
direktion. Direktionen styrs med två ordinarie och två 
suppleanter från respektive medlemskommun.  I 
direktionen tas alla politiska beslut vilket innebär att 
denna utgör både kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige i ett och samma beslutande organ. 
Direktionen beslutar om mål och inriktning av 
räddningstjänsten Mitt Bohuslän verksamhet och utgör 
även myndighet för räddningstjänsten enligt lagen om 
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. Det finns ett förbunds/räddningschef 
som leder verksamheten. 
 
Ekonomisk översikt 
 
År  
Ekonomiskt 
ramförslag, mnkr  

2019 2020 2021 2022 

Förändring av ram 
mellan år 

 
0,438 0,192 0,696 0,384 

Medlemsavgift, drift, 
mnkr 9,9 10,23 10,55 10,86 

Effektivisering 2 %  -0,20   
Direkta pensioner, mnkr 0,8 0,81 0,9 1,0 
Pensionsavsättning, 
mnkr 

0,2 0,34 0,4 0,4 

Summa budget 
Munkedals del 13,14 
% 

11,0 11,17 11,87 12,25 

 
Munkedals andel i räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
ingår i Kommunstyrelsens ram enligt ovan. 
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har 
inkommit med förslag till budget 2020 och plan 2021-
2022. Förbundsdirektionen har godkänt förslaget 2019-
04-03 § 7. Beräkningen är gjord i enligt med 
överenskommelse mellan medlemskommunerna och 
utifrån direktiv på medlemsrådet 2019-03-22, dock har 
inte förbundet tagit beslut enligt överenskommelse 
mellan medlemskommunerna om det krav på 
effektivisering med på 2 %, vilket innebär en besparing 
på 0,204 mnkr. 

Medlemsavgiften för drift samt pensioner 

Indexeringar för medlemsavgiften har gjorts med 
prisindex enligt upprättad överenskommelse mellan 
förbundet och medlemskommunerna.  
Medlemskommunernas pensions- 
åtaganden (pensioner) och långfristigt tagande 
(pensionsavsättning), baserar på beräkningar gjorda av 
KPKV. Beräkning från förbundet:  
PKV 3,1 %-0,2 % (avser ökade pensionskostnader) 
=2,9 % 70,4*1,029= 72,4 mnkr.  
 

Sammanfattningsvis föreslår förbundet att Munkedals 
medlemsavgift inkl. pension och åtagande för 2020 
skulle uppgå till 11,4 mkr. Utifrån effektiviseringskrav 
på 2 % dvs, -0,2 mnkr skulle medlemsavgiften inkl. 
pension och åtagande bli 11,17 mnkr, dvs en ökning 
av ram med 0,192 mnkr jämfört med föregående 
årsbudget. 
 

Kommunfullmäktiges 
protokoll  
Mål -och resursplanen har reviderats utifrån gällande 
beslut. Dnr: KS 2018-441 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall 

vara 23,63 kr dvs. oförändrad. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

nämndernas budgetramar för 2020, med plan för 
2020-2021. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar förstärka 

volymbudgeten med 5,9 mnkr.   
 

4. Kommunfullmäktige beslutar fastställa 
investeringsramen för år 2020 till 91,0 mnkr. De 
prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 

5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en 
låneram för nyupplåning för investeringar under 
2020 på 55,0 mnkr. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen 

har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
budgetförslag inklusive överenskomna 
effektiviseringskrav på 2 % till 11,17 mnkr år 2020. 

 
8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

Miljönämndens budgetförslag på 1,765 mnkr i 
budget 2020 utifrån från samverkande 
kommunernas direktiv och konsekvensbedömning 
av effektiviseringskrav på 2 %. 

 
9. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-

samverkans budgetförslag på 2,637 mnkr i budget 
2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av 
effektiviseringskrav på 2 %. 

 
10. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

lönesamvekans budgetförslag på 2,655 mnkr i 
budget 2020 utifrån från samverkande 
kommunernas direktiv och konsekvensbedömning 
av effektiviseringskrav på 2 %. 
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  2019-05-27 Dnr: KS 2019-114
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elin Johansson  
Upphandlare 
Ekonomienheten 

Justering av Policy för inköp och upphandling 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny version av Policy för inköp och upphandling 
samt upphäver Policy för inköp och upphandling antagen 2017-10-26 §79. 
 

Sammanfattning 
Dokumentet Policy för inköp och upphandling har varit i behov av justering efter 
årsskiftet då det blev nya nämnder. Justeringarna i ny version handlar om 
anpassning till begrepp som förvaltning och nämnd istället för sektor. Tydligare 
beskrivning görs även av upphandlingssamarbetet VästUpp, innefattande 
kommunerna i norra Bohuslän samt Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun och 
Trollhättan Stad. Uppdatering har skett under flera rubriker och ny text markeras 
som röd text. Överstruken text tas bort.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen konsekvens. 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Policy för inköp och upphandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2017-397 

Typ av dokument:  
Policy 
Handläggare:  
Upphandlare, Elin Johansson  

Antagen av:  
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum:  
2017-10-26 §79 

Revisionshistorik: 
Ersätter policy för inköp och upphandling 
antagen 2015-06-04 § 34 
Ersätter policy för inköp och upphandling 
antagen 2011-03-31 § 8 

Giltighet: 
Tills vidare 
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Policy för inköp och upphandling 

All upphandling ska ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling 
(LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen 
om upphandling av koncessioner (LUK) samt annan berörd lagstiftning. 
Varje kommun är en juridisk person, även om den består av flera 
verksamheter med eget resultatansvar, och ses som en upphandlande 
myndighet. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska 
baseras på en helhetssyn där kommunens gemensamma bästa har 
företräde framför enskilda verksamheters intresse. 

1. Syfte  
Policyn ska säkerställa att kommunens upphandlingar och inköp görs i 
enlighet med EU-direktiv, svenska lagstiftning och denna policy. Vidare 
ska policyn säkerställa att varor, tjänster och entreprenader med rätt 
kvalitet till lägsta kostnad köps in samt att sociala och etiska hänsyn och 
krav på funktion och miljöhänsyn är en naturlig del av kommunens 
upphandlings- och inköpsverksamhet. 

2. Omfattning 
Denna policy gäller för all anskaffning av varor, tjänster och 
entreprenader inom samtliga nämnder och styrelser inom kommunen.  

3. Gällande lagstiftning och regelverk 
Övergripande regelverk för all upphandling är EU:s upphandlingsdirektiv 
och svensk lagstiftning. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid 
tolkas mot bakgrund av de grundläggande principerna, principen om fri 
rörlighet för varor, principen om etableringsfrihet, principen om frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de följande principer som följer av dessa, 
 
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas 
lika, t.ex. få samma information vid samma tillfälle. 
 
Principen om icke-diskriminering innebär att det inte är tillåtet att 
diskriminera en leverantör, främst på grund av nationalitet. 
 
Transparensprincipen innebär att upphandlingar ska vara klara och 
tydliga, samt präglas av förutsebarhet och öppenhet. 
 
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och liknande som 
är utställda av behörig myndighet i ett annat land inom EU ska godtas. 
 
Proportionalitetsprincipen innebär att krav i upphandlingar måste ha ett 
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naturligt samband till det som upphandlas och får inte vara 
proportionerligt hårda i förhållande till det syfte som önskas uppnås. 
 
4. Organisation 
 
4.1 Kommunstyrelsens roll 
Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för kommunens 
upphandlings- och inköpsverksamhet. Avser upphandlingen en vara/tjänst 
som berör flera nämnder handläggs upphandlingen av kommunstyrelsen. 
 
Upphandling sker genom kommunens upphandlingsfunktion och genom 
det gemensamma upphandlingssamarbetet mellan kommunerna 
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal samt kommunerna 
Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. 
 
4.2 Upphandlingsfunktionens roll 
Upphandlingsfunktionen är en samordnande funktion för kommunens 
upphandlingar och står för den interna/externa informationen angående 
LOU, LUF och LUK. Interna utbildningar för samtliga som deltar i 
upphandlingar och gör inköp tillhandahålls av upphandlingsfunktionen. 
 
Upphandlingsfunktionen har ansvar för de upphandlingar som är av 
nämndsövergripande sektorsövergripande karaktär och de upphandlingar 
som samordnas med andra myndigheter.  
 
Upphandlingsfunktionen hjälper till med råd och stöd i 
upphandlingsärenden som handläggs av annan nämnd/sektor samt 
genomför elektronisk annonsering av alla kommunens upphandlingar som 
skall annonseras. 
 
Upphandlingsfunktionen ansvarar för att information om 
nämndsövergripande sektorsövergripande och samordnade upphandlingar 
går ut till berörda. Upphandlingsfunktionen ansvarar också för att 
uppföljning/vård/bevakning sker av ingångna avtal på 
nämndsövergripande sektorsövergripande nivå samt att detta sker för 
samordnade avtal.  
 
Upphandlingsfunktionen äger rätt att företräda kommunen i domstol vid 
upphandlingsärenden. 
 
4.3 Nämndens och sektorernas förvaltningens roll  
Nämnden ansvarar för att gällande lagstiftning och denna policy efterlevs, 
att ansvar och befogenheter i upphandlings- och inköpsverksamheten 
fastställs, samt att medarbetare har den kompetens som krävs för att 
genomföra upphandling och inköp på ett korrekt sätt.  
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Vid upphandling är det sektorernas förvaltningens ansvar att, utifrån 
aktuella normer, lagar och regler, utarbeta en kravspecifikation som är 
anpassad till det behov som efterfrågas. 
 
Vid samordnade upphandlingar ska förvaltningen sektorn bistå med 
information om behov och krav, enligt fastlagd tidplan, till 
upphandlingsfunktionen.  
 
Var och en som för kommunens räkning verkställer en upphandling eller 
gör ett inköp ansvarar för att upphandlingen eller inköpet sker i enlighet 
med LOU/LUF/LUK och kommunens policy för inköp och upphandling samt 
regler/riktlinjer för upphandling och inköp.  
 
5. Genomförande  

5.1 Samordnad upphandling 
Upphandlingsverksamheten inom kommunen och dess bolag ska i 
möjligaste mån samordnas, dels i syfte att uppnå bästa möjliga 
affärsvillkor och totalekonomi och dels för att minimera de administrativa 
kostnaderna för upphandlingsverksamheten. Samordning ska även ske 
med övriga kommuner inom upphandlingssamarbetet i norra Bohuslän 
eller upphandlingssamarbetet VästUpp, samt med andra myndigheter och 
upphandlingsorganisationer där så är lämpligt.  

5.2 Beslut och avtalstecknande 
Upprättad delegationsordning per nämnd inom kommunen reglerar 
ansvarsfördelningen avseende beslut om anskaffning samt beslut om att 
teckna avtal samt rätt att underteckna avtal. Vid samordnad upphandling 
ska varje kommun tillse att beslut kan fattas inom fastställd tidsram för 
upphandlingen. 

5.3 Ramavtal 
Utformningen av ramavtal beskrivs i LOU. Ramavtal används för att 
kommunen på ett affärsmässigt och rationellt sätt ska kunna uppfylla 
LOUs regler. Ramavtal innebär att kommunen har träffat ett avtal med 
leverantören om successiva avrop/beställningar under avtalsperioden med 
reglerade priser, kommersiella villkor och kvalité. Ramavtal innebär att 
den som är inköpsberättigad (beställare) kan avropa/beställa sitt behov 
direkt hos leverantören. 
 
Inköps- och avropsansvariga (beställare) är skyldiga att göra sig 
underrättade om vilka ramavtal som finns. Har ramavtal träffats skall 
dessa nyttjas. 

5.4 Avtalstrohet 
En förutsättning för att uppnå effekterna med samordnad upphandling är 
att kommunen använder de ramavtal som tecknats. Avtalstrohet skapar 
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förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor och innebär ett ökat 
intresse från företag att delta i kommunens upphandlingar. Det åvilar 
respektive förvaltningssektorchef att tecknade avtal följs. 

5.5 Hållbar utveckling 
Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i all upphandlings- och 
inköpsverksamhet som utförs av kommunen. Produkter och tjänster som 
medför så liten klimat - och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen 
funktion ska användas, då det är ekonomiskt försvarbart. Kraven måste 
dock utformas så att de inte diskriminerar leverantörer från andra 
regioner eller länder, vara proportionerliga, ha en koppling till föremålet 
för kontraktet, samt vara möjliga att kontrollera. Kommunen ska sträva 
efter att leverantörer ska ha god miljökunskap och bedriva ett 
systematiskt miljöarbete. 
 
5.6 Sociala och etiska hänsyn 
Vid all upphandlings- och inköpsverksamhet ska relevanta sociala och 
etiska krav ställas när det är möjligt. Särskild hänsyn ska tas till ILO: s 
åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet 
samt FN:s barnkonvention. 
 
5.7 Direktupphandling 
Vid direktupphandling gäller principerna för upphandling (stycke 3) och 
konkurrens ska alltid sökas. Det är i regel om avtal saknas som 
direktupphandling kan ske och om värdet på det upphandlade inte 
överstiger de beloppsgränser som finns i LOU/LUF/LUK. Värdet beräknas 
för kommunens samlade inköp inom en tänkt avtalsperiod av respektive 
vara eller tjänst.  
 
Bedömning till möjlig samordnad upphandling ska ske även vid 
direktupphandling.  
 
5.8 Skadestånd 
Varje verksamhet ansvarar för de enskilda upphandlingarna som görs 
inom ramen för den egna verksamhetens behov. Skulle kommunen bli 
skadeståndsansvarig vid ett enskilt ärende ska verksamheten ansvara för 
den ekonomiska skadan. Skadeståndsansvaret för upphandlingar som 
gjorts för hela kommunens räkning vilar på den gemensamma 
förvaltningen. 
 
5.9 Dokumentation 
Alla upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar ska 
dokumenteras och diarieföras så att skälen för beslut är tydliga och enkla 
att återredovisa. 
 
6. Affärsetiskt förhållningssätt 
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Den offentliga förvaltningen arbetar på medborgarnas uppdrag och ska 
iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som uppställs i 
regeringsformen. Detta innebär att tjänstemän och förtroendevalda ska 
handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av 
ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, exempelvis genom att 
ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner 
som de har att göra med i tjänsten.  
 
Företrädare för kommunen bör betrakta varje förmån som otillbörlig om 
den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. Alla former av gåvor och 
tjänster från befintliga och potentiella leverantörer bör undvikas. 
Förtroendevalda och anställda som har personliga intressen i eller 
förhållanden till leverantörsföretag ska inte vara inblandade i 
upphandlings- eller inköpsprocesser om det kan påverka utgången av 
upphandlingen eller inköpet. En förtroendevald eller anställd som till 
exempel i rollen som beställare kommer i kontakt med en leverantör i en 
sådan omfattning att man skapar en nära affärsrelation till leverantören 
ska undvika att anlita samma leverantör i privata angelägenheter. 
 
7. Revidering 
Denna policy för inköp och upphandling ska utvärderas och revideras vid 
behov. Kommunstyrelsen ansvarar för att denna utvärdering sker och 
föreläggs kommunfullmäktige.  
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elin Johansson  
Upphandlare 
Ekonomienheten 

Justering av Regler för inköp och upphandling 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp och upphandling 
samt upphäver Regler för inköp och upphandling antagen 2018-03-14 §33. 
 

Sammanfattning 
Dokumentet Regler för inköp och upphandling har varit i behov av flera justeringar 
efter årsskiftet då det blev nya nämnder. Justeringarna i ny version handlar om 
anpassning till begrepp som förvaltning istället för sektor, förenkling av 
upphandlingsprocessen och beskrivning av inköpsorganisationen. 
Upphandlingsprocessen under direktupphandlingsgränsen förenklas i syfta att 
effektiviseras. Inköpsorganisationen beskrivs för att det ska vara tydligt om vem som 
har behörighet att göra inköp samt hur man får denna behörighet. Uppdatering har 
skett under rubrik 2.Behörighet för inköp och upphandling, 3.3.E-handel, 
4.1.Upphandlingsförfarande vid direktupphandling, 5.Beslut och avtalstecknande och 
6.Säljare och telefonförsäljare. Röd text markerar ny text.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen konsekvens. 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
Kommunledningskontoret  

246

linand001
Rektangel



 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Regler för inköp och upphandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2017-397 

Typ av dokument:  
Regler 
Handläggare:  
Upphandlare, Elin Johansson  

Antagen av:  
Kommunstyrelsen 

Antagningsdatum:  
2018-03-14 §33 

Revisionshistorik: 
Ersätter regler för inköp och upphandling 
antagen 2017-10-11 §131 
Ersätter regler för inköp och upphandling 
antagen 2016-02-02 § 5 
Ersätter regler för inköp och upphandling 
antagen 2015-09-16 § 162 
Ersätter regler för inköp och upphandling 
antagen 2011-03-31 § 8 

Giltighet: 
Tills vidare 
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Regler för inköp och direktupphandling 
 
1. Inledning 
Dessa regler är ett komplement till den antagna policyn för inköp och 
upphandling.  
 
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling - nedan kallad LOU, lagen 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna - nedan kallad 
LUF, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet (LUFS) och lagen (2016:1147) om upphandling av 
koncessioner – nedan kallad LUK anger regelverket för all offentlig 
upphandling.  

Kommunen är en juridisk person, även om den består av flera 
verksamheter med eget resultatansvar, och ses som en upphandlande 
myndighet.  
 
Upphandlingsverksamheten inom kommunen ska i möjligaste mån 
samordnas. Samordning ska ske med kommunerna inom 
upphandlingssamarbetet i norra Bohuslän samt med andra myndigheter, 
där så är lämpligt. Utformning av upphandling ska beaktas för att 
underlätta för mindre företag där så är lämpligt. 
 
2. Syfte 
Reglerna ska vara ett stöd för den som gör beställningar från befintliga 
ramavtal eller handlägger en direktupphandling. Reglerna följer antagen 
policy för inköp och upphandling. Vid inköp och direktupphandling ska 
beställaren ha kunskap om både policyn och regler. 
 
3. Genomförande 
3.1 Behörighet för inköp och upphandling 
Anställda i kommunen som avropar från avtal, gör direktupphandlingar, 
deltar i upphandlingar samt attesterar fakturor ska vara certifierade 
inköpare. Detta blir man genom att genomgå en inköpsutbildning i 
upphandlingsenheten regi. Förvaltningschef är skyldig att tillse att 
anställda som utför ovan deltar.  
 
Certifierad inköpare blir man efter deltagande i utbildning. Syftet med att 
identifiera och certifiera våra inköpare är att få ett mindre antal inköpare 
som då är kunniga i sin roll. 
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3.2 Beställning 
Vid beställning ska den som är beställare alltid använda sig av ramavtalen 
som är tecknade för kommunen. Beställare är skyldiga att göra sig 
underrättade om vilka ramavtal med tillhörande nettoprislista som finns. 
Har ramavtal träffats ska dessa nyttjas. Finns däremot inget ramavtal för 
det aktuella varu-/tjänsteområdet ska detta upphandlas.  
 
Efter godkänd leverans av varan eller tjänsten ska fakturan kontrolleras, 
konteras och attesteras enligt gällande ekonomi- och attestreglemente. 
Betala aldrig en faktura innan leverans. 
 
Stämmer inte fakturan överens med leveransen eller överenskommet pris 
reklamera omgående och begär omleverans eller kreditfaktura.  
 
3.3 E-handel 
De varor och tjänster som finns i e-handelssystemet ska beställas där i 
systemet av alla godkända certifierade beställare som är upplagda i 
systemet. Certifierad beställare blir man efter genomförd utbildning som 
hålls i samband med inköpsutbildning. Varje sektor förvaltning ansvarar 
för att utsedd personal godkända beställare deltar. får utbildning och 
tillgång till systemet.  
 
4. Direktupphandling 
Direktupphandling är en upphandlingsform som är tillämplig om den 
upphandlande myndigheten inte har något avtal som omfattar den tänkta 
vara eller tjänsten samt att värdet inte överstiger 28 procent av 
tröskelvärdet enligt LOU, 26 procent av tröskelvärdet enligt LUF eller 5 
procent av tröskelvärdet enligt LUK.  
 
Värdet beräknas för kommunens samlade inköp inom en tänkt 
avtalsperiod av respektive vara eller tjänst. Finns ingen tänkt avtalsperiod 
beräknas värdet per kalenderår. Det är inte tillåtet att dela upp 
upphandlingen i avsikt att komma under de olika beloppsgränserna.  
 
Grundläggande för direktupphandling är att upphandling ska göras med 
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt 
genomföras affärsmässigt. Anbud och anbudsgivare ska behandlas utan 
ovidkommande hänsyn. De grundläggande principerna i EU:s 
upphandlingsdirektiv samt kommunens inköps- och upphandlingspolicy 
gäller även vid direktupphandling. 
 
4.1 Upphandlingsförfarande vid direktupphandling 
Nedanstående punkter är viktiga att tänka på vid alla nivåer av 
direktupphandlingar: 

 Alla beloppsgränser gäller exklusive moms. 
 Beloppsgränserna gäller för kommunen som helhet, vilket innebär 

att nivåerna på direktupphandlingar skall räknas samman inom 
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sektorn förvaltningen och mellan de olika sektorerna 
förvaltningarna. 

 Kontrollera att leverantörer innehar F-skattsedel och/eller är 
momsregistrerad. 

 Avtala alltid om vad som gäller för leveransvillkor, fraktavgifter och 
garantier. 

 Observera att finansieringsformen inte är avgörande för 
upphandlingsformen. 

 Observera att absolut sekretess gäller under upphandlingsperioden 
fram tills beslut om leverantör har fattats. 

 
Nivå 1 Inköpssumma upp till 100 000 kr 
 
Vid enstaka inköp upp till 100 000 kronor krävs ingen skriftlig jämförande 
offertförfrågan. Affärsmässig handläggning ska ske. Nyttja den rådande 
konkurrenssituationen. Diarieför eventuella skriftliga avtal. 
 
Nivå 2 Inköpssumma 25 000 kr till 100 000 kr 
 
Skriftliga offerter t.ex. via e-post eller via upphandlingssystem ska 
infordras från, om möjligt, minst tre leverantörer. 
 
Anbudssammanställning och beslutsprotokoll innehållande motiv för val av 
leverantör ska upprättas. Upphandlingsmallarna ”Direktupphandling 
25 000 kr – 100 000 kr” och ”Anbudssammanställning och beslut 25 000 
kr – 100 000 kr” kan användas som stöd. Skriftlig beställning ska göras. 
Diarieför ärendet. 
 
Nivå 3 Inköpssumma 100 000 kr till aktuellt fastställt värde för 
direktupphandling 
 
Vid upphandlingar över 100 000 kr ska alltid upphandlaren kontaktas 
innan upphandlingen.  
 
Annonsering  
I samverkan med upphandlaren ska annonsering på hemsida och via 
allmänt tillgänglig databas alltid övervägas. Beroende på upphandlingens 
art även annonsering i lokal press.  
 
Anbud 
Skriftligt anbud via upphandlingssystem eller per post ska infordras från 
minst tre leverantörer, den rådande konkurrenssituationen ska alltid 
nyttjas.  
 
Anbudsöppning  
Manuell Anbudsöppning ska ske vid förrättning där minst två personer 
deltar. Anbud förtecknas i öppningsprotokoll och ska skriftligen bestyrkas 

250



av de som deltar i förrättningen. Anbud inkomna via upphandlingssystem 
öppnas i systemet. 
 
Beslut 
Skriftligt beslut ska alltid fattas och skrivas under av behörig. Beslutet ska 
delges samtliga anbudsgivare. Var uppmärksam på att anbud kan 
innehålla information som omfattas av sekretess även efter det att ett 
beslut om leverantör har fattats. Rådgör med upphandlare. 
 
Dokumentation 
LOU ställer krav på dokumentation på direktupphandlingar över 100 000 
kr. Konkurrensverket listar nedan vad som ska dokumenteras:  

 Den upphandlande myndighetens namn eller enhetens namn och 
organisationsnummer. 

 Avtalsföremålet. 
 Avtalets löptid och uppskattat värde samt när avtalet ingicks. 
 Om och hur konkurrensen togs till vara. 
 Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade 

anbud. 
 Vilken leverantör som tilldelats avtalet. 
 Det viktigaste skälet för tilldelningen. 

 
Samtliga ovanstående punkter ska dokumenteras och diarieföras. Blankett 
för upphandling över 100 000 ska alltid fyllas i. Förutom blanketten ska 
det upprättas en anbudssammanställning och ett beslutsprotokoll. I 
dokumenten ska alla ovanstående punkter finnas med. 
Upphandlingsenheten tillhandahåller blankett. Diarieför ärendet. 
 
Avtal/beställning 
Skriftligt avtal eller beställning ska göras. 
 
4.2 Hållbar upphandling 
Krav på miljöhänsyn samt sociala och etiska hänsyn ska vara en naturlig 
del i all upphandlings- och inköpsverksamhet som utförs av kommunen.  
Produkter och tjänster som medför så liten klimat - och miljöpåverkan 
som möjligt med bibehållen funktion ska användas, då det är ekonomiskt 
försvarbart. Relevanta sociala och etiska krav ska ställas när det är 
möjligt. Särskild hänsyn ska tas till ILO: s åtta grundläggande 
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt FN:s 
barnkonvention. 
 
Krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska ställas. 
 
Krav enligt tillämpliga delar i svensk djurskyddslagstiftning ska ställas vid 
upphandling av livsmedel. 
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Kraven som ställs ska utformas så att de inte diskriminerar leverantörer 
från andra regioner eller länder, vara proportionerliga, ha en koppling till 
föremålet för kontraktet, samt vara möjliga att kontrollera.  
 
5. Beslut och avtalstecknande 
Upprättad delegationsordning inom respektive kommun nämnd reglerar 
ansvarsfördelningen avseende beslut om anskaffning, beslut om att 
teckna avtal samt rätt att underteckna avtal. 
 
Kommunen tecknar inte avtal med leverantörer som bedriver sin 
verksamhet i strid med lag, avtal eller annat som är allmänt godtaget 
inom verksamhetsområdet. 
 
6. Säljare och telefonsäljare 
Det finns ingen skyldighet att ta emot säljare och det rekommenderas inte 
mer än i de ramavtal som bygger på säljbesök (exempel yrkeskläder). Är 
säljare påstridiga hänvisa till kommunens upphandlare eller till 
sektorförvaltningschefen för verksamheten.  
 
Detsamma gäller telefonsäljare. Vid telefonförsäljning är det viktigt att 
avböja alla eventuella köpbekräftelser eftersom kommunen som juridisk 
person inte har någon ångerrätt. 
 
7. Regler för privatköp 
För anställda och förtroendevalda är det ej tillåtet att beställa varor och 
tjänster för eget bruk i kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att 
köpa varor eller tjänster till kommunen från privatpersoner. Vid inköp för 
kommunens räkning är det ej tillåtet att använda privata bonus-
/medlemskort t ex Med Mera, ICA etc. 
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  2019-05-23 Dnr: KS 2019-111 

 TJÄNSTESKRIVELSE 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Redovisning av medborgarförslag och motioner som ej 
beretts färdigt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av medborgarförslag 
och motioner som ej beretts färdigt. 
 
Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att till fullmäktiges 
sammanträde den 23 september inkomma med redovisning av medborgarförslag och 
motioner som ej besvarats. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt välfärdsnämnden reviderar 
sina reglementen med tillägget att ”nämnden ska två gånger per år lämna en 
redovisning till fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit in till 
fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. Redovisningen ska göras 
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.” 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera sin arbetsordning under § 29 och § 30 med 
tillägg att ”Styrelsen och nämnderna ska två gånger varje år redovisa de motioner 
och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.” 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29- 30 ska kommunstyrelsen 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. 
 
I samband med den politiska omorganisationen borde varje nämnds reglemente fått 
tillägg om återredovisning till fullmäktige gällande medborgarförslag och motioner. 
Detta har nu upptäckts i efterhand och reglementena bör revideras. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Välfärdsnämnden 
 

Håkan Sundberg 
kommundirektör 
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Nummer Ankom Namn Beskrivning Kommentar
2019-000089 2019-04-15 Gunilla och Hans A Strinning Medborgarförslag från Gunilla och Hans A Strinning om 

klimatåtgärder för Munkedals kommun - Munkedals kommun 
bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

Anmäld till KF 2019-04-29, § 31

2019-000077 2019-03-29 Helen Blomberg Medborgarförslag från Helen Blomberg om att motverka 
insektsdöd

Anmäld till KF 2019-04-29, § 31

2019-000060 2019-03-25 Olle Sandén Medborgarförslag från Olle Sandén om Dialogmöten Anmäld till KF 2019-04-29, § 31

2017-000146 2017-03-16 Börje Samuelsson Medborgarförslag från Börje Samuelsson om att kommunen 
planerar in boende för ungdomar som får uppehållstillstånd för 
att fullfölja sina gymnasiestudier.

Anmäld till KF 2017-03-30, § 24. KF 
beslutade att delegera 
beslutanderätten till KS.

Pågående medborgarförslag
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Nummer Ankom Namn Beskrivning Kommentar
2019-000092 2019-04-15 Göran Nyberg (L) Motion från Göran Nyberg (L) om utvecklingsplaner för 

kommundelarna
Anmäld till KF 2019-04-29, § 
33

2019-000088 2019-04-15 Sverigedemokraterna Munkedal Motion från Pontus Reuterbratt (SD) om uttalande om 
återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och 
styrelser 

Anmäld till KF 2019-04-29, § 
33

2019-000056 2019-03-18 S, C, Mp och Kd Motion med anledning av Munkedals Bordtennisklubbs 
avancemang till högsta division

Anmäld till KF 2019-04-29, § 
33

2019-000051 2019-03-14 Sverigedemokraterna Munkedal Motion från Christoffer Wallin (SD) om att utveckla 
landsbygden i Munkedals kommun

Anmäld till KF 2019-03-25, § 
24

2019-000038 2019-02-22 Socialdemokraterna Motion från Per-Arne Brink (S) - Bolagisering av kommunala 
verksamhetsfastigheter

Anmäld till KF 2019-03-25, § 
24

2019-000037 2019-02-22 Miljöpartiet de gröna Motion från Hans-Joachim Isenheim (Mp) om installation av 
containertankstation för bensin & diesel och tillhörande 
snabbladdstation för elfordon vid brandstationen i Munkedal

Anmäld till KF 2019-03-25, § 
24

2019-000029 2019-02-14 Kristdemokraterna i Munkedal Motion från Rolf Jacobsson (KD) gällande tillstånd för passiv 
insamling av pengar

Anmäld till KF 2019-02-25, § 
3

2019-000011 2019-01-15 Sverigedemokraterna Munkedal Motion från Sverigedemokraterna Munkedal (SD) om 
tiggeriförbud

Anmäld till KF 2019-02-25, § 
3

Pågående motioner
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2018-000614 2018-12-14 Sverigedemokraterna Munkedal (SD) Motion från Sverigedemokraterna Munkedal (SD) om att 
samtliga tätorter skall få behålla sina skolor

Anmäld till KF 2019-02-25, § 
3. KS ska bereda första att-
satsen.

2018-000613 2018-12-14 Sverigedemokraterna Munkedal (SD) Motion från Sverigedemokraterna Munkedal (SD) om att ha 
en högre polisiär närvaro

Anmäld till KF 2019-02-25, § 
3

2018-000369 2018-08-16 Kristdemokraterna i Munkedal Motion från Kristdemokraterna i Munkedal (KD) om 
inkoppling av fibernät till Sörbygården i Hedekas

KS överlämnat motion till 
VFN för beredning 2019-02-
11, § 19

2018-000329 2018-06-28 Kristdemokraterna Motion från Kristdemokraterna (KD) om att förbättra 
anställningsförhållanden för sjukvårdspersonal

KS överlämnat motion till 
VFN för beredning 2019-02-
11, § 19

2018-000105 2018-03-01 Miljöpartiet de gröna i Munkedal Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP (idéburet 
offentlig partnerskap)

KS överlämnat motion till 
KFN för beredning 2019-02-

2017-000426 2017-09-26 Karin Blomstrand (L) Motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de ideella 
organisationernas ställning i välfärdsarbetet.

KS överlämnat motion till 
KFN för beredning 2019-02-

257


	Politikerlista
	Föredragningslista
	Utbildning systematisk arbetsmiljö
	1. Delårsrapport april för kommunstyrelsen
	2. Budget 2020, plan 2021-2022 för kommunstyrelsen
	3. Utvecklingscentrum Munkedal
	4. Anmälan av delegationsbeslut
	5. Information / Rapporter från förtroendevalda
	6. Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund samt fråga om ansvarsfrihet.
	7. Delårsrapport april för Munkedals kommun
	8. Skattesatsen
	9. Beslut om borgensavgift
	10. Mål och resursplan 2020, plan 2021-2022
	11. Policy om inköp och upphandling
	12. Regler för inköp och upphandling
	13. Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner



