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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 
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• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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2019-10-30 Dnr: KS 2019-000240 

Revidering av samverkansöverenskommelse Sotenäs, 

Munkedal och Lysekil kommuner avseende 

gemensam miljöorganisation 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för sin del anta styrdokumentet för 

Samverkansöverenskommelse Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 

avseende gemensam miljöorganisation.    

Sammanfattning 

Samverkansöverenskommelsen är en revidering och anpassning till den 

gemensamma miljöorganisationen inom SML som har erhållit ett nytt uppdrag. 

Under föregående mandatperioden omfattade miljönämndens ansvar även det 

miljöstrategiska arbetet. Från och med 2019-01-01 är ansvaret för det 

miljöstrategiska ansvaret ett ansvar för respektive kommunstyrelse. 

I samband med revideringen föreslås även en förändring av kostnadsfördelningen 

mellan de tre kommunerna. Tidigare har kostnaderna fördelats utifrån en fast 

andelsfördelning. För Munkedals del 33.5%. Den nya fördelningen föreslås baseras 

på befolkning vilket innebär att Munkedal för en lägre kostnad på totalt 119.0 tkr.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

En minskad kostnad för Munkedals kommun 

Miljö 

Kommunstyrelsen ansvarar utifrån förändringen för kommunens miljöstrategiska 

uppdrag. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Sotenäs kommun 

Lysekils kommun 
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§ 1 Inledning 

Genom detta avtal ska från och med 2013-01-01 Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner, nedan 
kallade medlemskommunerna samverka rörande miljöverksamheterna och vad som därmed hänger 
samman. 

Samverkan skall ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 3a § Kommunallagen genom inrättande 
av en gemensam nämnd, nedan kallad Miljönämnden Mellersta Bohuslän (MMB) med tillhörande 
gemensam förvaltningsorganisation, nedan kallad Miljöenheten. 

Syftet med den gemensamma miljöorganisationen är i första hand att skapa förutsättningar att 
optimera resursutnyttjande och ekonomi i syfte att bygga upp/säkerställa en väl fungerande 
miljöverksamhet samt skapa en stark och attraktiv gemensam organisation som befäster en 
konkurrenskraftig kompetensnivå och service. 

 

§ 2 Miljöorganisationens ändamål och verksamhet 

För samverkan i enlighet med detta avtal gäller att Miljönämnden Mellersta Bohuslän fullgör 
medlemskommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som 
enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Samverkan innebär vidare att: 

 Arbeta även med det miljöstrategiska arbetet för respektive medlemskommun, där 
Miljöenheten är uppdragsorganisation som arbetar på uppdrag av respektive 
kommunledning/kommunstyrelse.  

 Skapa förutsättningar för en optimering av resursutnyttjande och ekonomi jämfört med om 
medlemskommunerna ska bedriva motsvarande verksamhet var för sig. 

 Bidra till att tillhandahålla en god samlad kompetens för kommunspecifika frågor för var och 
en av medlemskommunerna kring myndighetsutövning, strategiska miljöfrågor, 
naturvårdsfrågor, etc. 

 

§3 Värdkommun 

Sotenäs kommun är värdkommun och såväl den gemensamma nämnden som miljöenheten ingår i 
Sotenäs kommuns organisation. 

 

§4 Ansvar 

Miljönämnden Mellersta Bohuslän ska verkställa en väl fungerande kommunal myndighetsutövning 
inom miljöområdet. I det lagreglerade arbetet ska miljönämnden vara beslutande. 
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Till miljönämnden Mellersta Bohuslän överlåts de befogenheter och skyldigheter som annars 
ankommer på enskild medlemskommun enligt vad som anges i upprättat reglemente. 

Miljönämnden Mellersta Bohusläns myndighetsutövning skall verkställas till minst den nivå som 
gällande lagstiftning anger. Servicenivån gentemot allmänheten skall vara lika i medlems-
kommunerna. 

Miljöenheten skall svara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt handha planering 
och administration av nämndens verksamhet. 

När behov av kompetens föreligger hos medlemskommun som Miljönämnden Mellersta Bohuslän 
har tillgång till men som går utanför nämndens ordinarie ansvarsområdet kan nämnden 
tillhandahålla tjänster i mån av tid. Med nämndens ansvarsområde anses i detta sammanhang de 
uppgifter som följer av detta avtal och upprättat reglemente. Miljönämnden Mellersta Bohuslän får 
endast tillhandahålla sådana tjänster som omtalats i föregående stycke i den mån detta inte påverkar 
nämndens ordinarie verksamhet negativt. Vidare skall den kommun som efterfrågar tjänster som 
normalt sett inte omfattas av detta avtal stå för de kostnader hos Miljönämnden Mellersta Bohuslän 
som kan knytas till den beställda tjänsten. 

 

§ 5 Ekonomi och verksamhetsstyrning 

Kostnadsfördelningsprincip 

Den gemensamma miljöorganisationen avser att vara finansierad genom dels kommunbidrag från 
medlemskommunerna, dels genom avgiftsintäkter från tillsyn. 

Medlemskommunerna skall bidra till att täcka de kostnader som uppstår i Miljönämnden Mellersta 
Bohusläns verksamhet. Med kostnader avses i detta sammanhang totala faktiska kostnader minskat 
med totala faktiska intäkter. 

För verksamhetsåret 2013 ska respektive medlemskommuns nettobidrag motsvara 2012 års 
kommunbidrag. Inför verksamhetsåret 2014 ska en kostnadsfördelningsprincip och kommunernas 
nettobidrag fastställas.  

För att säkerställa det miljöstrategiska arbetet ska respektive medlemskommun avsätta erforderliga 
basresurser för detta, med en bidragsfördelning utifrån ambitionsnivå och därmed resurskrav man 
väljer.  

Medlemskommunernas andel av nettobidraget ska från och med år 2021 fördelas utifrån andel av 
kommunernas totala folkmängd 2018.  

Budget och verksamhetsplanering 

Den gemensamma miljöorganisationens verksamhet ska läggas fast i en verksamhetsplan som 
inkluderar bl. a. budget, behovsutredning och tillsynsplan. Verksamhetsplanen ska omfatta tre år. 
Förslag till verksamhetsplan ska överlämnas till medlemskommunerna för samråd senast 1 maj året 
före planperioden. 

Värdkommunen skall fastställa årsbudget och investeringsbudget för Miljönämnden Mellersta 
Bohusläns verksamhet efter samråd med övriga medlemskommuner. Förslag till budget för 
nästkommande verksamhetsår skall tillställas medlemskommunerna senast 1 maj varje år. 
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Gemensamma överläggningar mellan kommunernas budgetberedningar och Miljönämnden 
Mellersta Bohuslän om ekonomiska ramar för kommande års drift- och investeringsbudget och 
verksamhet skall ske under perioden mars – april. Värdkommunen ansvarar för att upprätta 
fungerande rutiner för budgetprocess. 

 

Medelsförvaltning och kostnadsredovisning 

Värdkommunen förvaltar Miljönämnden Mellersta Bohusläns medel. 

15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november skall ¼ av Munkedals och Lysekils andel av 
grundbelopp och kommunbidrag faktureras respektive kommun av Sotenäs kommun (såsom 
värdkommun). 

Resultat överföring av föregående års resultat skall behandlas i samband med överläggningar om 
ramar för kommande år. Eventuella underskott ska årligen ombudgeteras. Eventuella underskott 
eller överskott som uppstår i verksamheten under de två första verksamhetsåren skall täckas av, 
alternativt återgå till de samverkande kommunerna enligt den fördelning som angivits ovan. Därefter 
skall eventuella underskott ombudgeteras. Eventuella underskott ska årligen ombudgeteras. 

Slutlig reglering av slutligt kommunbidrag från medlemskommun för visst år skall ske senast 15 
februari efter utgången av aktuellt verksamhetsår. Mervärdesskatt tillkommer. Betalning ska erläggas 
senast 30 dagar efter fakturans utställningsdag. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från 
förfallodagen enligt gällande räntelag. 

Samtliga medlemskommuner r har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning. 
Värdkommunen tillser att det etableras fungerande avrapporteringsrutiner. 

Miljönämnden Mellersta Bohuslän ska till respektive medlemskommun kvartalsvis tertialvis 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är samt årligen avge 
verksamhetsberättelse för den 1 februari för föregående verksamhetsår. Värdkommunen ansvarar 
för att erforderlig revision sker. 

Redovisningsprinciper 

Sammanfattande redovisning av Miljönämnden Mellersta Bohusläns verksamheter sker i 
värdkommunens redovisningssystem. Redovisning av nämndens verksamheter ska ske enligt god 
redovisningssed och följa råd och anvisningar från Rådet för kommunal redovisning. 
Medlemskommunerna skall tillämpa gemensamma principer avseende miljöorganisationen. 

För att utvärdera det miljöstrategiska arbetet ska regelbundna avstämningsmöten alternativt 
redovisningar hållas mellan Miljöenheten och respektive kommunledning. 

Egendom 

Medlemskommunerna överlåter till värdkommunen den lösa egendom som används av de nämnder 
som idag fullgör de uppgifter som efter 2013-01-01 kommer att fullgöras av miljönämnd. Om 
samverkansavtalet upphör att gälla skall överlåten egendom återgå till respektive medlemskommun. 

Äganderätt till lös egendom som anskaffas efter avtalets ikraftträdande, ägs av värdkommunen. Om 
den gemensamma miljöorganisationen upphör sker en fördelning av tillgångar enligt särskild 
förhandling mellan parterna. Utgångspunkten är att fördelningen ska ske rättvist med beaktande av 
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den volym som respektive kommun bidragit till för investeringen och dess faktiska värde enligt 
avskrivningsplan. 

Kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser (primärkartverket) skall ägandemässigt kvarstå 
i respektive medlemskommuns ägo. Miljönämnden Mellersta Bohuslän skall dock äga fulla 
rättigheter att nyttja dessa kartdatabaser och tillgodogöra sig de externa nyttjanderättsavgifter som 
uppstår i enskilt ärende i anslutning till nämndens verksamhet. 

 

§ 6 Taxor 

Eftersom kommun inte kan överlåta beslut om taxor till annan kommun skall en gemensam taxa gälla 
inom respektive kommun enligt vad respektive medlemskommun beslutar. Medlemskommunerna 
anser att samma taxor avseende konstruktion och belopp skall råda inom samtliga 
medlemskommuner och dessa samordnas snarast. 

 

§ 7 Arkiv 

Efter 2013-01-01 är värdkommunen arkivansvarig för alla handlingar och dokument i Miljönämnden 
Mellersta Bohusläns vår. 

Arkivansvar för handlingar från tiden före 2013-01-01 kvarligger hos respektive medlemskommun. 
Miljönämnden Mellersta Bohuslän skall ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv. Om 
samverkansavtalet upphör att gälla skall handling som hör till viss kommun överlåtas utan kostnad till 
respektive medlemskommun. Handling som inte hör till viss kommun skall kvarstanna i 
värdkommunens vård. Medlemskommun ska emellertid ha obegränsad tillgång till sådan handling. 
Om medlemskommun så begär skall värdkommunen tillhandahålla en kopia av handlingen. Kostnad 
som uppstår för att framställa kopia skall betalas av den kommun som begär kopian. 

 

§ 8 Reglemente 

Vid sidan av detta avtal finns ett reglemente upprättat som ska gälla för Miljönämnden Mellersta 
Bohusläns verksamhet. Reglementet och ändringar i detta ska fastställas av samtliga 
medlemskommuner för att vara giltigt. 

 

 § 9 Förvaltningsorganisation 

Förvaltningspersonal 

All förvaltningspersonal, som vid verksamhetsövergången / avtalets ikraftträdande ingår i respektive 
medlemskommuns miljönämnds verksamhet ska erbjudas motsvarande anställning i den nya 
miljöorganisationen. Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun (värdkommun) ska vara 
anställningsmyndighet för personalen inom Miljönämnden Mellersta Bohusläns 
verksamhetsområdet. Antal tjänster för det lagreglerade området fastställs i verksamhetsplanen och 
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ambitionen är att miljöverksamheten inte totalt ska kosta kommunerna mer än nuvarande 
kommunbidrag, inklusive indexuppräkning. 

Vid överflyttningen till annan huvudman (värdkommunen) tillämpas verksamhetsövergång. 
Personalförmåner t.ex. intjänande tjänsteår, semester etc. följer därmed med till värdkommunen. 
Senast 2012-12-31 skall medlemskommunerna reglera berörd förvaltningspersonals övertid, flextid, 
kompensationstid och mertid. Om detta inte kan regleras skall medel motsvarande den tid som inte 
kunnat regleras överföras till värdkommunen senast 2013-03-01. Övriga medlemskommuner skall 
senast 2013-03-01 även överföra medel motsvarande respektive kommuns semesterskuld för berörd 
förvaltningspersonal till värdkommunen. 

Samtliga nyanställningar av personal inom Miljönämnden Mellersta Bohusläns verksamhetsområde 
skall göras av värdkommunen med värdkommunen som arbetsgivare. 

Värdkommunen ansvarar för att Miljöenhetens personal har den kompetens som behövs för 
verksamheten. 

Om samverkansavtalet upphör att gälla och den gemensamma miljöorganisationens verksamhet 
upphör ska förvaltningspersonalen övertas av den medlemskommun där den enskilde arbetstagaren 
var anställd vid tidpunkten för verksamhetsövergången / avtalets ikraftträdande. Arbetstagare som 
rekryterats till den gemensamma miljöorganisationen skall kvarstanna under värdkommunen om 
inget annat avtalas. 

Miljöchef 

Miljöenheten ska ledas av en miljöchef. Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun (värdkommun) ska vara 
anställningsmyndighet för miljöenhetschefen. 

Lokalisering 

Miljöenhetens stationeringsort är Sotenäs kommun och ska vara lokaliserad på det mest effektiva 
sättet. Medlemskommunerna svarar för att nödvändiga och ändamålsenliga lokaler upplåtes för 
miljöorganisationen. 

§ 10 Överlåtelse av avtal 

Värdkommunen ska överta ansvaret för de till miljöorganisationen knutna avtal som 
medlemskommunerna har. 

 

§ 11 Försäkringar 
Det åligger värdkommunen att tillse att personal och egendom inom miljöorganisationen hålls 
försäkrad samt att Miljönämnden Mellersta Bohusläns verksamhet omfattas av ansvarsförsäkring. 
Egendom skall försäkras till fullt belopp. 

 

§ 12 Omförhandling av avtalet 

Om förutsättningarna för att samarbeta enligt detta avtal avsevärt förändras får avtalet 
omförhandlas. 
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§ 13 Giltighet 
Detta avtal gäller t.o.m. 20142022-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år varje gång om det inte 
sägs upp. 

Avtalet skall sägas upp senast 12 månader före innevarande avtalsperiods utgång. 

Detta avtal gäller först sedan samtliga medlemskommuners fullmäktige godkänt avtalet. 

 

§ 14 Avveckling 

I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas avvecklingskostnaderna efter antalet 
invånare i varje kommun vid det årsskifte som föregick avtalsperiodens utgång. 

Med avvecklingskostnader avses onyttiga kostnader inom följande områden som kan uppstå till följd 
av att den gemensamma verksamheten upphör: 

1. Kostnad för icke avskriven del av investering, 
2. Kostnader som uppstår vid övertalighet, 
3. Kostnader för att avveckla avtal med tredje man, samt 
4. Härmed jämförliga kostnader. 

 

§ 15 Tvist 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

 

Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna har tagit var sitt. 
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För Sotenäs kommun, 2019-   -    

 

……………………………………………………………..  ………………………………………………………… 

Mats Abrahamsson   Maria Vikingsson 

Ordförande i kommunstyrelsen  kommunchef 

 

 

 

 

 

För Munkedals kommun, 2019-   -    

 

……………………………………………………………….  ……………………………………………………………… 

Jan Hognert    Håkan Sundberg 

Ordförande i kommunstyrelsen  Kommunchef Kommundirektör  

 

 

 

För Lysekils kommun, 2019-   -    

 

………………………………………………………  ……………………………………………………….… 

Jan-Olof Johansson   Leif Schöndell 

Ordförande i kommunstyrelsen  Kommundirektör 
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Kostnadsfördelning Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

Sammanfattning  

Ärendet rör revidering av samverkansavtal mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommuner och kostnadsfördelningsmodell gällande den gemensamma miljönämnden. 
Kommunbidraget föreslås fördelas efter folkmängd 2018.  
 
I ärenden föreslås också ett antal mindre justeringar. 

Bakgrund  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän bildades 2013 och har i uppdrag att vara 
miljönämnd för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. I samverkansavtal som 
slöts mellan kommunerna inför bildandet av nämnden antecknades att nämnden ska 
finansieras av både kommunbidrag från de tre kommunerna och av avgiftsintäkter. 
Inledningsvis skulle varje kommuns nettobidrag motsvara 2012 års kommunbidrag. En 
kostnadsfördelningsprincip skulle sedan fastställas.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer här med förslag till 
kostnadsfördelningsmodell. Den nya modellen ska beslutas av respektive kommuns 
kommunfullmäktige genom att kommunfullmäktige antar nytt reviderat samarbetsavtal.  
 
Utifrån det ursprungliga avtalet fördelas kommunbidraget idag enligt följande.  
 
Kommunbidrag 2019 Sotenäs Munkedal Lysekil 
Andel % 27,5% 33,5% 39% 
Nominellt belopp tkr 1 442 1 744 2 055 

 

Analys  

Kommunbidraget till miljönämndens arbete kan fördelas på olika sätt.  
 
De tre kommunerna har lika stor nytta av en miljönämnd liksom av den bredare 
kompetens en gemensam nämnd kan erbjuda jämfört med om varje kommun själv ska 
kompetensförsörjas på miljöområdet. Detta kan motivera en rak fördelning där de tre 
kommunerna bidrar med lika stort kommunbidrag.  
 
Ärendemängden skiljer sig ändå åt och är i viss mån avhängig av folkmängden i 
kommunerna. Ett enkelt sätt att differentiera fördelningen av kommunbidrag är att utgå 
ifrån folkmängd. Metoden är också enkel och förutsebar utifrån de 
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befolkningsprognoser som görs i kommunernas budgetarbete. Förvaltningen förordar 
detta alternativ. 
 
Förändringen av kommunbidrag jämfört med idag beräknas enligt följande 
 
Jämförelse  Sotenäs Munkedal Lysekil 

    

Nuvarande fördelning 1 442 (27,5%) 1 744 (33,5%)  2 055 (39%) 

Rak fördelning 1 747 (33,3%) 1 747 (33,3%) 1,747 (33,3%) 

Fördelning efter folkmängd 
i dec 2018 

1 363 (26%)  1 625 (31%)  2 254 (43%) 

Differens nuvarande 
fördelning och fördelning 
efter folkmängd 

-79 -119 +199 

 
Skäl för övriga justeringar i bilaga 1 
- Kommunerna är överens om att den gemensamma miljönämnden inte längre ska 
hantera det miljöstrategiska arbetet.  
- Alla tre kommunerna upprättar numera delårsbokslut tertialvis istället för kvartalsvis.  
- Vissa bestämmelser rörde själva inrättandet av den gemensamma nämnden och kan 
därför utgå. 
- Avtalet föreslås gälla ett år in i nästa mandatperiod och därefter förlängas med fyra år i 
sänder.  
 

Slutsats  

Förvaltningen föreslår att kommunbidraget fördelas efter invånarantal och att 
samarbetsavtalet även i övrigt justeras enligt ovan.  
 
(Samtliga föreslagna justeringar har markerats i bilaga 1.) 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godtar förslag till kostnadsfördelningsmodell utifrån invånarantal 
2018 att gälla från och med 1 januari 2021 (5 §, bilaga 1) 
 
Kommunfullmäktige godkänner reviderat samverkansavtal att gälla från och med den 1 
januari 2020 enligt bilaga 1. 
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Bilaga/Bilagor 

 Reviderat samverkansavtal (bilaga 1) 

Skickas till 

Lysekils kommun, registrator och samhällsbyggnadschef 
Munkedals kommun, registrator och samhällsbyggnadschef 
 
 
 

  
Eveline Savik Maria Vikingsson 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 

 

19



 

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

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-25 

 

Dnr: KS 2019-000218 

  

Handläggare: 

Johan Celinder 

 

Administrativa avdelningen 

Remissyttrande Räddningstjänsten Mitt bohuslän 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissen om Räddningstjänst Mitt 

Bohusläns Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778).    

Sammanfattning 

Det har inkommit en begäran från Räddningstjänst Mitt Bohuslän om att 

kommunen ska yttra sig om en remiss på handlingsprogrammet för perioden 2020–

2023 enligt Lagen om skydd mot olyckor.  

 

Handlingsprogrammet som Remissen berör, är utformat på sådant sätt som LAG 

(2003:778) erfordrar (se främst kap 3). Härutöver förefaller samtliga mål som 

anges och den riskbild som beskrivs vara helt i linje med gällande statistik (Se 

databasen IDA, hos MSB). Det remitterade underlaget till Handlingsprogram bör 

därmed godkännas.       

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Säkerhetsstrateg 

”slutarkiv” 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET 

MITT BOHUSLÄN 

 

   

 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Bastionsgatan 14, 451 50 Uddevalla, Telefon 010-16 55 00, 
E-postadress: raddningstjansten@mittbohuslan.se, Org.nr: 22 20 00-2808 

 

 2019-10-15 

RMB 2019–000821  

  

  

 

Remiss avseende handlingsprogram enligt lag (SFS 2003:778) om 
skydd mot olyckor 
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (Uddevalla-Lysekil-Munkedal) har utarbetat 

underlag till nytt handlingsprogram enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

Innan handlingsprogrammet behandlas och beslutas av förbundsdirektionen bereds ni 

möjlighet att inkomma med synpunkter. 

 

Vi vill ha era synpunkter senast den 5/11 2019. 

 

Kontaktperson i ärendet är: 

Ida Luther Wallin 

Brandingenjör 

ida.lutherwallin@mittbohuslan.se 
 

 

 

 

 

Bernt Eriksson  

Förbunds-/räddningschef 
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___________________________ 

Bernt Eriksson 

Förbunds-/räddningschef  

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Samhället har alltid drabbats av 

olyckor som medfört större eller 

mindre skador på människor, 

egendom eller i miljön. För att 

skydda medborgarna har samhället 

solidariskt tagit ansvar så att en 

effektiv räddningstjänst ska kunna 

förebygga och begränsa skador i 

samhället och hos dess invånare.  

Möjligheterna att minska antalet 

olyckor ligger framförallt i 

utmaningen att ändra på normer, 

attityder och vanor i vårt beteende. 

Människan är såväl producent som 

konsument av olyckor men i stället 

för att fråga vilken risknivå som är 

acceptabel bör frågan vara, vilken 

säkerhet vill samhället ha? 

Direktionen har ansvaret för den 

ovanstående frågan. Direktionen har 

ett lokalt tillsynsansvar och anger mål 

och övergripande anvisningar för 

operativ räddningstjänst, det 

förebyggande brandskyddet och 

sotningsverksamheten.  

 

För organisationer som producerar 

beredskap för oförutsedda händelser är 

det viktigt att mål och medel står i rimlig 

proportion till varandra. Det kan 

möjligen vara lockande att minska 

resurserna till organisationer som har att 

hantera händelser som man egentligen 

inte vill ska ske, det låter sig naturligtvis 

också göras, men det måste i så fall 

också vara rimligt att kraven anpassas 

till medlen. 

Ansvaret regleras i lag (SFS 2003:778) 

om skydd mot olyckor (LSO) och 

förordning (SFS 2003:789) om skydd 

mot olyckor. 

Med räddningstjänst avses, enligt 1 kap. 

2 § LSO, de räddningsinsatser som 

staten eller kommunerna ska svara för 

vid olyckor och överhängande fara för 

olyckor för att hindra och begränsa 

skador på människor eller egendom eller 

i miljön, och där det är påkallat att sam-

hället träder in. 
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1 Inledning 
 

LSO deklarerar i portalparagrafen att ”Bestämmelser i denna lag syftar till att i hela landet 

bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 

förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. Uppdraget för 

räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) är att förebygga olyckor samt att begränsa 

konsekvenserna av en olycka när den har inträffat.  

Enligt LSO ska handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet upprättas 

och programmet ska redovisa räddningstjänstens målsättning över mandatperioden. Detta 

handlingsprogram är förbundets övergripande styrdokument. 

1.1 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

RMB:s ansvar är att tillhandahålla en effektiv räddningstjänst som ska erbjuda ett gott skydd 

mot olyckor inom det geografiska område som omfattar medlemskommunerna Lysekil, 

Munkedal och Uddevalla. RMB:s uppgifter fastställs i uppdrag- och ändamålsparagrafen i 

förbundsordningen. I förbundsordningen förtydligas också ansvarsfördelningen mellan RMB 

och medlemskommunerna när det gäller förebyggande och stödjande arbete. 

1.1.1 Geografiskt ansvarsområde 

Kommunens skyldigheter enligt LSO har via förbundsordningen överlåtits till RMB. 

Förbundets geografiska område täcker en landyta på 1480 km2 och att ansvara för 

räddningstjänst i kommunalt vatten. För detaljerade kartor gällande gränser för kommunalt 

vatten se Bilaga 1. 

1.1.2 Förbundets organisation 

RMB är ett kommunalförbund med direktion. Förbundsdirektionen utgör gemensam 

beslutande nämnd för förbundsmedlemmarna enligt bestämmelserna i LSO och kommunallag. 

Under direktionen finns en förbunds-/räddningschef som högste tjänsteman. Förbundschefen 

leder, planerar, genomför och följer upp de beslut som direktionen fattat. 

Organisationsstrukturen redogörs i figuren nedan. 
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1.2  Övriga styrdokument 

Handlingsprogrammet är ett av de styrdokument som anger verksamhetens ramar och mål. 

Listade dokument enligt nedan är ytterligare styrdokument som finns inom organisationen. 

• Förbundsordning 

• Delegationsordning 

• Verksamhetsplan 

• Aktivitetsplan 

• Värdegrund och förhållningssätt 
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2 Handlingsprogram 
 

Handlingsprogrammet är direktionens uppdrag till organisationen, ett underlag vid 

Länsstyrelsens tillsyn och information till den enskilde. 

Aktuell lagstiftning och direktionens ambitioner sammanställs i handlingsprogrammet vilket 

också beslutas av RMB:s direktion. Handlingsprogrammet är det styrdokument som redogör 

för verksamhetens inriktning och genomförande för de kommande fyra åren. Utifrån 

handlingsprogrammet tar årligen förbundschefen respektive avdelningscheferna fram 

verksamhets- och aktivitetsplaner vilka förtydligar inriktningen. Figuren nedan visar 

verksamhetens styrmedel - från lagstiftning till aktivitetsplan. 

 

 

 

2.1 Process 

Framtagandet av handlingsprogrammet utgörs av en processcykel. Nedanstående figur visar 

att denna process inleds med att kartlägga nuläget och vidare att nuläget analyseras. Utifrån 

riskanalysen, valda prioriteringar samt RMB:s ambitioner sammanställs materialet till 

verksamhetsmål.  

När direktionen beslutat om handlingsprogrammet påbörjas genomförandefasen vilken sedan 

följs upp och utvärderas. Uppföljningen och utvärderingen används för att genomföra 

verksamhetsförbättringar vilket också blir en del av den fortsatta processen som fångas upp i 

nästkommande nulägesanalys. 
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2.1.1 Riskinventering och analys 

Handlingsprogrammet baseras på den upprättade risk- och förmågeanalysen enlig LSO, 

statistikbearbetning och det tidigare handlingsprogrammet. Dessutom har en litteraturstudie 

gällande nationella framtidsstudier genomförts.  

2.1.2 Prioriteringar och mål 

Vid framtagandet av handlingsprogrammet har samverkan skett i syfte att tydliggöra ansvar 

och beroenden samt att prioritera verksamhetens mål. Handlingsprogrammets mål baseras 

delvis på de nationella målen i LSO:s bestämmelser vilka lyder:  

LSO 1 kap. 1§ ”Bestämmelser i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors 

liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 

tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. 

LSO 1 kap. 3§ ”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 

räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt 

sätt”.  

Förutom de nationella målen anpassas verksamhetsmålen efter den lokala riskbilden, vilket 

presenteras i kapitel 3 ”Riskbild” och vidare anges målen som säkerhets- och prestationsmål. 

Säkerhetsmålen beskriver det önskade tillståndet avseende nivån på skydd och säkerhet i 

medlemskommunerna och anges i handlingsprogrammet. Prestationsmålen beskriver vilka 

konkreta åtgärder och aktiviteter RMB planerar att genomföra för att uppnå säkerhetsmålen 

och dessa anges i aktivitetsplanen. 

2.1.3 Dokumentet handlingsprogram 

För RMB utgör detta dokument handlingsprogram både för den förebyggande verksamheten 

och för den skadeavhjälpande räddningstjänstverksamheten. 

2.1.4 Uppföljning och utvärdering  

Resultatet används för att genomföra förbättringar och utveckla verksamheten. Uppföljning av 

resultat ansvarar respektive avdelningschef för. Utvärdering av handlingsprogrammets 

säkerhetsmål redovisas skriftligt till direktionen och revisorerna vid mandatperiodens slut och 

i samband med årsbokslut.  
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3 Riskbild 

Riskbilden inom RMB:s geografiska ansvarsområde visar på ett antal olika händelser som kan 

leda till räddningsinsats vilka presenteras nedan. 

3.1 Risk- och förmågeanalys enligt LSO 

RMB:s underlag baseras delvis på räddningstjänstverksamhetens statistik över olyckor som 

föranlett räddningsinsats. Nedanstående figur visar plats och händelsetyp samt frekvensen för 

de typolyckor vilka har föranlett räddningsinsats mellan år 2013–2017.

 

31



Handlingsprogram 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

6 

Av statistiken framgår att följande olyckor är mer frekventa än andra. Diagrammet nedan 

redovisar räddningsinsatser under år 2013–2018 i RMB:s område.  

 

 

Genererade räddningsinsatser som kategoriseras som typolyckor under år 2013–2017 har 

analyserats1 och dessa beskrivs nedan. 

• Trafikolyckor 
Trafikolyckor är en av de olyckstyper som leder till flest dödsfall. Detta utfall är något 

förhöjt i jämförelse med riket i stort och trolig orsak till detta utgörs av hårt belastade 

trafikleder.  

 

• Brand ej i byggnad 
Olyckstypen innefattar skog/mark- och fordonsbränder samt bränder som sker utomhus. 

Avseende brand ej i byggnad per 1000 invånare ligger RMB under både regionens och 

rikets snitt. Av statistiken går att utläsa att majoriteten av larmen omfattar brand i skog 

och mark. 

 

• Brand i byggnad 
Antalet bränder i byggnader per 1000 invånare ligger under rikets snitt, 4,1, i jämförelse 

med 5,0, men för specifikt Lysekils kommun är statistiken något förhöjd, 6,6. I RMB har 

8,6% av bränderna orsakat någon form av personskada och gällande bostadsrelaterade 

bränder har flest personskador inträffat i flerbostadshus. Ett högre utfall visas för de större 

tätorterna.  

 

 

 
1 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB). Nulägesbeskrivning och analys av bakgrundsfaktorer olyckor och 

risker i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Uddevalla: 2019. 
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• Olyckor med farliga ämnen 
Avseende antalet utsläpp av farligt ämne2 utgör majoriteten av olyckorna i RMB 

begränsade läckage av drivmedel och olja. 23 % av genomförda räddningsinsatser har 

inneburit någon typ av skada på miljön. 

 

• Nödställd person 
Med nödställd person avses självdestruktiv handling samt fallolyckor eller svår 

belägenhet. Denna kategori utgör den vanligaste dödsorsaken för personer folkbokförda 

inom RMB och statistiken följer samma mönster som för riket i stort.  

 

• Drunkning 
Antalet larm ger ett genomsnitt på drygt fem drunkningstillbud per år. Olyckstypen är mer 

frekvent i Lysekil.  
 

3.1.1 Lokala framtidsprognoser 
Analysen beskriver prognoser beträffande kommande tiden3 och dessa redovisas nedan. 

• Åldersfördelning 

Framtidsprognoser för medlemskommunerna visar att andelen barn och unga, åldrarna 0–

18 år, samt andelen äldre, 65 år eller äldre, kommer att öka i omfattning vilket kan 

medföra en större risk då äldre är överrepresenterade i olyckor i samband med brand i 

bostadsmiljö. 

 

• Befolkningsutveckling 
Framtidsprognoser för medlemskommunerna visar att befolkningsökningen kommer 

fortsätta i stadig takt. Sammantaget i förbundet anger prognosen drygt 800 personer/år 

fram till år 2026.  

 

3.2 Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar 

Farlig verksamhet är enligt LSO 2:4 en anläggning där verksamheten i sig själv innebär fara 

för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Ägaren till sådana 

anläggningar är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och 

utrustning och i övrigt vidta åtgärder för att begränsa sådana skador. Länsstyrelsen beslutar 

vilka anläggningar som ska klassas som farliga verksamheter. 

Sevesoanläggningar är anläggningar som hanterar stora mängder kemikalier och omfattas av 

krav enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieutsläpp. Sevesoanläggningar delas in i två kravnivåer, hög och låg. Ägare och 

verksamheter har krav på sig att regelbundet genomföra riskanalyser och handlingsprogram 

för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas. Alla Sevesoanläggningar oavsett kravnivå 

klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2:4.  

 
2 Med farligt ämne avses skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen, radioaktiva-, nukleära samt explosiva 

ämnen. 
3 RMB. Nulägesbeskrivning och analys av bakgrundsfaktorer olyckor och risker i Räddningstjänsten Mitt 

Bohuslän. Uddevalla: 2019. 
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I RMB:s geografiska område finns det 12 verksamheter som klassas som farliga 

verksamheter, av dessa klassas 11 verksamheter också som Sevesoanläggningar. 

3.3 Omfattande räddningsinsats 

Med omfattande räddningsinsats avses olyckor som kräver många liv eller ger mycket 

omfattande skadeutfall. Exempel på sådana räddningsinsatser vilka är möjliga i RMB 

redovisas i tabellen nedan. Dessa insatser är lågfrekventa och därmed saknas tillförlitlig 

statistik nationellt. 

Möjliga olycksscenarier  

Antagonistiska hot 

Brand på utrymningskritiska och personintensiva anläggningar 

Fartygsolycka 

Farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§ 

Flyghaveri 

Järnvägsolycka 

Omfattande oljeutsläpp 

Omfattande väderrelaterade händelser 

Trafikolyckor med farligt gods 

Trafikolyckor mellan tunga fordon 

Terrordåd 

 

3.4 Civilt försvar 

Under år 2017 lämnade regeringen uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) att främja och utveckla en sammanhängande planering av totalförsvaret4. 

För kommunerna innebär det att, för givna scenarion, återta förmågan till civilt försvar samt 

ge stöd till Försvarsmakten5. Dessa planeringsunderlag har Totalförsvarets forskningsinstitut 

beskrivit i typfall 4 och 56.  
 

3.5 Framtidsstudie 
Samhället är i ständig förändring och blir samtidigt alltmer komplext. RMB påverkas också 

av samhällsförändringarna vilket bidrar till nya utmaningar för verksamheten. 

• Klimat och miljöutmaningar 
Klimatförändringar som medför allvarliga stormar, översvämningar och långvarig torka 

kan bli en stor utmaning samtidigt som omställningen bort från fossila bränslen också 

påverkar förutsättningarna för räddningstjänstens arbete7.  

 

 
4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Öppen sammanfattning av Försvarsmaktens och MSB:s redovisning 

av regeringsbeslut 11 maj 2017. https://www.msb.se/contentassets/f1298afdc0b1489eb4262d8ccbb63c86/oppen-

sammanfattning-av-redovisning-av-regeringsuppdrag-11-maj-2017-190216.pdf (Hämtad 2019-05-31). 
5 Ibid. 
6 Försvarsberedningen (FOI). Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 

2021–2025 (Ds 2019:8). Stockholm, 2019. 
7 Florén, P. Krafft, G. Pernemalm, P. (2016) Framtidsstudie år 2030. (MSB1062 – december 2016). Karlstad: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016. 
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• Kommunikation med samhället 
Organisationens möjlighet att kommunicera och skapa förtroende gentemot allmänheten 

då det finns olika etniska, kulturella och språkliga barriärer utgör också en framtida 

utmaning för räddningstjänsten 8. 

 

• Teknikutvecklingen 

Tekniken förändrar förutsättningarna i samhället vilket också påverkar komplexiteten för 

räddningstjänsten. Väsentligt är omvärldsbevakning och att följa utvecklingen samt att ha 

förmåga att ta till sig nya koncept9. 

 

• Urbanisering och demografiska utmaningar 
Omflyttningen av människor i kombination av ökad befolkningsmängd kan, speciellt för 

gles- och landsbygdsområdena, innebära förändringar och utmaningar att rekrytera 

personal till räddningstjänsten då andelen unga människor i förhållande till äldre 

minskar10. 
 

3.6 Sammanfattning och prioritering 

Det finns många orsaker till att olyckor inträffar och flertalet av dem kan förebyggas. Då 

resurser är begränsade är det nödvändigt att RMB, i ett kostnads- och nyttoperspektiv, gör 

prioriteringar i syfte att vara resurseffektiva. Vid analys av RMB:s händelser syns en tydlig 

faktor – mänsklig aktivitet. Positiva befolkningsprognoser och i kombination med en ändrad 

åldersfördelning kommer att medföra ett ökat antal räddningsinsatser. Dessutom visar 

tillgänglig statistik att individer med begränsade möjligheter att varsebli, eller själva sätta sig i 

säkerhet vid brand är överrepresenterade i olycksstatistiken. De individer med begränsad egen 

förmåga benämns vidare i dokumentet som riskgrupper. 

Omfattande räddningsinsatser samt olyckor i farlig verksamhet är inte dimensionerande för 

räddningsstyrkornas grundförmåga. Dessa händelser måste hanteras i samverkan och det 

förebyggande arbetet för dessa händelser är ett arbete som ständigt pågår. 

Samhällsutvecklingen i form av ändringar i befolkning, klimat och teknik kommer påverka 

RMB:s förmåga till räddningsinsats och för att följa samhällets utveckling kommer en ökad 

omvärldsbevakning att krävas. Rådande förutsättningar och resurser gör att RMB under 

kommande mandatperiod prioriterar de typolyckor som riskbilden redogör för samt förmågan 

till civilt försvar – så kallad räddningstjänst under höjd beredskap. För att generalisera 

olyckorna orsakat av brand kommer brand ej i byggnad samt brand i byggnad kategoriseras 

”bränder” liksom att ”nödställd person” kommer vidare att omfatta drunkning, 

självdestruktiv handling, fallolyckor och svår belägenhet.  

 
8 Florén, P. Krafft, G. Pernemalm, P. (2016) Framtidsstudie år 2030. (MSB1062 – december 2016). Karlstad: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016. 
9 Ibid. 
10 L.Håkansson; I. Luther Wallin. Räddningstjänstpersonal i beredskap, en studie om rekryteringssituationen i 

Sverige. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1250738/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2019-05-31). 
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4 Verksamhetsmål 

RMB arbetar både förebyggande och operativt för att höja säkerheten i medlemskommunerna. 

Genom värdeorden Trygghet – Säkerhet – Omtanke strävar förbundet efter att erbjuda bästa 

möjliga service till samhället och den enskilde. Säkerhetsmålen redogörs för nedan och 

prestationsmålen redovisas i aktivitetsplanerna. 
 

Säkerhetsmål 1 

Den enskildes förmåga och förståelse att ta ansvar för sitt eget skydd stärks. 

Kunskap och förmåga är centrala begrepp för den enskilde för att reducera antalet och konsekvenser 

av olyckor. Räddningstjänsten ska arbeta aktivt för att underlätta för den enskilde att ta ansvar för sitt 

skydd. Nya arbetssätt och metoder ska prövas för att nå ut till den enskilde. 

 

Säkerhetsmål 2 

Särskilda behov av brandskydd för riskgrupper ska optimeras. 

Personer i riskgrupper har större utfall av skador. För att förstärka dessa gruppers skydd behöver de 

förebyggande åtgärderna anpassas till riskgruppens förutsättningar. Samarbetet mellan 

räddningstjänsten och kommunerna ska bidra till att uppnå optimerat brandskydd. 

 

Säkerhetsmål 3 

Samhällsansvaret för riskhantering och brandskydd säkerställs. 

Nybyggnation av bostäder och verksamheter är omfattande i kommunerna. Detta leder till en 

förändrad riskbild. Räddningstjänsten ska fortsätta att aktivt verka för att samhället byggs med god 

brandsäkerhet och med riskhänsyn. 

 

Säkerhetsmål 4 

Räddningstjänstens kompetens, bemanning och förmåga är anpassad efter 

riskbilden. 

Räddningstjänsten ska klara att hantera förändringar i riskbilden och anpassas i takt med den snabba 

omvärldsutvecklingen, både förebyggande och operativt. För att klara detta ska kompetens, 

övningsverksamhet, teknikutveckling och utrustning ligga väl i linje med utvecklingen. 

 

Säkerhetsmål 5 

Räddningstjänstens förmåga och kompetens att verka vid höjd beredskap och krig. 

Riskbilden påvisar ett fortsatt behov av utveckling och anpassning inom ansvaret för civilt försvar. 

Förmågan och resiliensen ska fortsatt stärkas inom området. 

 

Kvalitativt mål 

Räddningstjänstens understödjande, ekonomiska, kvalitetsbevakande och 

uppföljande arbete håller hög nivå.  

Genom stabsfunktionerna ska samordning ske för att säkerställa de krav som föreskriftsmässigt och 

avtalsenligt åvilar kommunalförbundet. Uppföljning, expertstöd till ledningen, balanskrav, 

arbetsmiljöperspektiv, planer, kontrollmoment och administrativ anpassning ska tydliggöras. 
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5 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet 

Det förebyggande handlingsprogrammet beskriver den enskildes och kommunens ansvar 

respektive skyldigheter enligt LSO. Programmet beskriver även kommunens förmåga till 

myndighetsutövning och stöd till den enskilde.  

5.1 Den enskildes ansvar och förmåga 

Enskilda medborgare har skyldighet att varna och tillkalla hjälp vid en olycka. Ägare och 

nyttjanderättshavare till byggnader ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av 

brand och livräddning vid brand eller annan olycka. I vissa fall ska en skriftlig redogörelse 

över brandskyddet upprättas och lämnas till RMB. För anläggningar som klassas som farlig 

verksamhet och Sevesoanläggning ställs dessutom krav på att i skälig omfattning hålla eller 

bekosta beredskap och utrustning för att hindra och begränsa skador till följd av 

verksamheten. 

5.2 Räddningstjänstens ansvar och förmåga 

Räddningstjänsten ansvarar för att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna 

enligt LSO, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt 

Sevesolagstiftningen. Funktionsansvar för RMB:s olycksförebyggande arbete hanteras av 

förebyggandeavdelningen som förfogar över specialistkompetens i form av brandingenjörer 

samt brandinspektörer. 

5.3 Tillsyn 

RMB är tillsynsmyndighet enligt LSO samt LBE. Tillsynens syfte är att kontrollera att 

fastighetsägare, nyttjare av verksamheter och tillståndshavare uppfyller de krav som 

lagstiftningen ställer. Tillsyn genomförs och prioriteras mot de verksamheter där risken för 

personskador i händelse av brand bedöms vara störst. Planering av tillsynsverksamheten 

fastställs årligen i RMB:s tillsynsplan.  

5.4 Information och rådgivning  

För att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter gentemot LSO och LBE ger 

RMB rådgivning och information. Detta utgörs dels av telefonrådgivning samt information på 

RMB:s hemsida, sociala medier, mässor och andra evenemang.  
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5.4.1 Extern utbildning 

Som ett led i uppdraget att informera och ge rådgivning till enskilda erbjuder 

räddningstjänsten även utbildning till medlemskommunerna, privata företag och 

privatpersoner. Utbildningarna genomförs med tyngdpunkt på förebyggande brandsäkerhet. 

5.5 Brandskyddskontroll och rengöring 

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i RMB:s medlemskommuner utförs av 

Skorstensfejarmästare i entreprenadform. RMB är ansvarig för att brandskyddskontroll och 

rengöring av fasta förbränningsanläggningar blir utfört. Förebyggandeavdelningen ansvarar 

för kontakt med sotningsentreprenörerna och uppföljning/kontroll av deras uppdrag och 

verksamhet, samt beviljar tillstånd för enskilda att utföra rengöring på egen anläggning. 

Frister för rengöring har beslutats genom lokal föreskrift av respektive kommuns fullmäktige. 

5.6 Tillstånd brandfarliga och explosiva varor  

RMB är tillståndsmyndighet enligt LBE och handlägger och beslutar i tillståndsärenden enligt 

denna lag. 

5.7 Funktioner och kompetenskrav 

Personal som utför tillsyn och hanterar tillstånd enligt LSO och LBE samt utför 

brandskyddskontroll enligt LSO ska inneha delegation som tillsynsförrättare, handläggare 

eller brandskyddskontrollant. Beslut om delegation tas av Förbunds-/räddningschef.  

För att tjänstgöra som handläggare av myndighetsärenden inom förebyggandeavdelningen ska 

befattningshavare genomfört lägst MSB:s utbildning Tillsyn A eller annan likvärdig 

utbildning i det gamla utbildningssystemet. Inom förebyggandeavdelningen ska det finnas 

tillgång till brandingenjörskompetens. 

För att tjänstgöra som brandskyddskontrollant ska befattningshavaren genomfört lägst MSB:s 

skorstensfejarteknikerutbildning eller annan likvärdig utbildning i det gamla 

utbildningssystemet. 
 

5.8 Olycksförebyggande samverkan 

RMB och förebyggandeavdelningen deltar i ett flertal samverkansformer och deltar i olika 

grupperingar för säkra och trygga kommuner. RMB ingår i ett länsövergripande 

samverkansforum där förebyggandesamverkan sker mellan länets 

räddningstjänstorganisationer. 
 

5.9 Brandvattenförsörjning 

Grundförutsättningen för att en räddningsinsats vid brand ska kunna genomföras effektivt är 

att det finns tillgång till brandvatten. Ansvaret för att säkerställa att det finns tillgång till 

vatten för brandvatten i RMB:s geografiska ansvarsområde åligger medlemskommunerna.  

Medlemskommunerna ska tillhandahålla vatten för effektiv brandsläckning med RMB:s 

utrustning samt, där förutsättningar finns, vatten för sprinkleranläggningar. Grundnivån för 
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brandvattensystem ska utgöras av vad som anges i Svenskt Vattens anvisningar11. 

Kommunerna ansvarar även för att brandvattennät och vattentag levererar de flöden som 

krävs. RMB ska meddela den aktuella kommunens aktör för vattentjänster vid större 

vattenuttag. 

RMB ska underrättas i god tid när vattenledning till brandpost ska stängas av och när den 

öppnas igen, när en gammal brandpost tas bort eller ny anordnas. Respektive 

medlemskommun ansvarar för att RMB får tillgång till aktuellt kartmaterial och annan 

nödvändig geodata avseende brandposternas och vattentagens placering. Även underhåll av 

brandposter avseende funktion, placering och synlighet ansvarar medlemskommunerna för. 

5.10 Eldningsförbud 

Med stöd av LSO kan eldningsförbud utfärdas i syfte att förebygga risken för brand i skog 

och mark. RMB initierar och rekommenderar eldningsförbud till medlemskommunerna. 

Beslut om eldningsförbud fastställs av respektive kommun.  

5.11 Hamnar och deras gränser i vattnet   

En kommun ska i förekommande fall lämna uppgifter om hamnar och deras gränser i vatten. 

RMB ansvarar för räddningstjänst inom förbundets vattengränser, se Bilaga 1. Utanför dessa 

områden är det statlig räddningstjänst. Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddningstjänst och 

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst. 

 

 
 

 

 
11 VAV P76 samt P83 eller i förekommande fall nya versioner av anvisningarna.   
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6 Handlingsprogram för räddningstjänst 
Med räddningstjänst avses i LSO de räddningsinsatser som kommunen eller staten ska 

ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador 

på människor, egendom eller miljön. Kommunen ansvarar för räddningstjänst förutom i de 

fall som definieras som statlig räddningstjänst. 

För att det ska vara motiverat att samhället ska ansvara för en räddningsinsats ska 

nedanstående kriterier vara uppfyllda: 

• behovet av ett snabbt ingripande 

• det hotade intressets vikt 

• kostnaderna för insatsen 

• omständigheterna i övrigt  

6.1 Från riskbild till förmåga 

Riskbilden inom RMB:s geografiska ansvarsområde visar på ett antal olika händelser som kan 

leda till räddningsinsats. Det innebär att åtgärderna måste anpassas efter omständigheterna för 

att möta hjälpbehovet.  

Den arsenal av förmågor och aktiviteter som krävs för att kunna hantera en olyckshändelse 

låter sig inte göras för varje enskild händelse vilket leder till en mer generell 

förmågebeskrivning. Denna förmågebeskrivning baseras på de typolyckor som riskbilden 

påvisar.  

• Trafikolyckor  

• Bränder  

• Farliga ämnen 

• Nödställd person  

En räddningsinsats är en kontext av flertalet moment i prioriterad ordning. Förmågorna ska 

därmed betraktas som en helhet av åtgärder där samtliga delar tillämpas utifrån behovet av 

nödvändiga aktiviteter. 
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6.2 Förmåga till räddningsinsats  

RMB:s operativa organisation består av en heltidsstyrka och en RiB12-styrka i Uddevalla 

tätort samt två RiB-stationer placerade i tätorterna Lysekil och Munkedal. Ytterligare RiB-

stationer finns i samhällena Brastad, Skaftö, Hedekas och Ljungskile. Dokumentets 

beskrivning av resurser, bemanning och förmåga redovisar ett nuläge. Figuren nedan visar 

insatstid vid normala förhållanden vilket avser tiden från att larmet inkommer till dess 

räddningstjänsten är framme på plats. Avvikelser från normalberedskapen beslutas 

räddningschef eller under jourtid av räddningschef i beredskap (RCB). 

 

Karta över förbundets räddningsstyrkor, bemanning, anspänningstider samt insatstider. 

 
12 Räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB, är den aktuella benämningen av deltidsanställda brandmän. 
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Inom hela förbundet finns en basförmåga, för skadebegränsande åtgärder för typolyckorna, se 

tabell nedan. Basförmågan innebär att skadebegränsande åtgärder ska kunna påbörjas inom 

godtagbar tid. Tillsammans bygger en eller flera enheter upp lokalt skadebegränsande 

förmåga, men samma enheter är även en del i det egna och andra områdens skadeavhjälpande 

förmåga. Typolyckor av rutinkaraktär hanteras normalt av den lokala basförmågan, medan 

omfattande olyckor kräver förstärkning. 

Typolyckor Basförmåga 

Bränder  

 

Livräddning via stege vid brand i byggnad upp till 11m  

Utvändig släckning vid brand i byggnad 

Släckning av brand i terräng 

Farliga ämnen 

 

Livräddning vid farligt ämne i branddräkt 

Nödställd person Livräddning av personer i vatten  

Akut omhändertagande av suicidal person 

Samtliga  Akut medicinskt omhändertagande av skadad person 

 

 

Utöver basförmågan har räddningsstyrkorna särskild förmåga att utföra vissa arbetsmoment 

för typolyckorna och dessa redovisas nedan.  

Trafikolycka 

Förmåga för respektive 

räddningsstyrka  

U
d
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R
iB
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e 

R
iB
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R
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S
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tö
  

R
iB

 

B
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st
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R
iB

 

M
u
n
k
ed

al
 

R
iB

 

H
ed

ek
as

 

R
iB

 

Losstagning personbil Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Losstagning tunga fordon Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej 
 

 

Bränder 

Förmåga för respektive 

räddningsstyrka  
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d
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R
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R
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R
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M
u

n
k
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R
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H
ed
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R
iB

 

Invändig livräddning samt 

släckning 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

Utvändig livräddning samt 

släckning med höjdfordon 

Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej13 Nej 

 

 

 

        

 
13 Samtidigt larm till Uddevalla heltid för höjdfordon. 
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Farliga ämnen 

Förmåga för respektive 

räddningsstyrka  

U
d

d
ev

al
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h
el
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R
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R
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R
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R
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R
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R
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Livräddning i larmställ och 

andningsskydd 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hantering av utsläpp i kemdräkt Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Sanering av egen personal Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
 
 

Nödställd person 

Förmåga för respektive 

räddningsstyrka  

U
d

d
ev

al
la

 

h
el

ti
d
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d
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R
iB
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R
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R
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R
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R
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H
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R
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Livräddande insats med 

rappellering  

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Livräddning svårt belägen person Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Vattendykare14 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
 

6.3 Operativ förmåga 

För att ha förmåga att hantera komplexa och/eller flera pågående räddningsinsatser samtidigt 

och för att vara uthålliga över tid har ett gemensamt operativt ledningssystem tillsammans 

med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) driftsatts. Nedan beskrivs de olika 

funktionerna. För ökad detaljeringsgrad av de olika operativa ledningsfunktionerna hänvisas 

till ledningsinstruktionen ”Gemensam operativ systemledning”. 
 

• Räddningschef: Har övergripande verksamhetsansvar och delegerar operativa 

befogenheter till övriga befäl.  

 

• RCB: Ska kunna vara räddningsledare på omfattande insatser och svara för 

insatsledning som inbegriper samverkan med andra myndigheter och organisationer. 

RCB ansvarar alltid för normativt och strategiskt beslutsfattande 

(organisationsledning). RCB är anträffbar via kommunikationsmedel inom 90 

sekunder samt ska vid behov skyndsamt med disponerat fordon infinna sig på 

olycksplats. 

 

• Inre befäl, IB/ Inre befäl i beredskap, IBiB: Ansvar enligt delegation för 

systemledning när RCB inte är aktiverad. Medlyssnar inkommande 112-samtal som 

berör NÄRF eller RMB. Bedömer resursbehovet och leder räddningsstyrkor. Är 

stödfunktion för räddningsledaren och kan vid behov initiera stab. 

 

 
14 Samverkansavtal med räddningstjänsten i Sotenäs avseende vattendykning. 

43



Handlingsprogram 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

18 

• Insatsledare, IL: Ska vara räddningsledare på medelstora och omfattande insatser 

och därvid leda flera insatta styrkor samt svara för insatsledning som inbegriper 

samverkan. Insatsledare ska även kunna vara skadeplatschef vid omfattande insatser. 

IL ska kvittera larm inom 90 sekunder samt skyndsamt bege sig till skadeplats inom 

geografisk zon. 

 

• Styrkeledare, SL: Räddningsledare på insatser med egen styrka och sektorchef på 

insatser därutöver. 

 

6.3.1 Kompetenskrav på de operativa befattningarna  

Tabellen nedan redogör kompetenskraven för RMB:s operativa befattningar. 

Befattning Kompetenskrav 

Räddningschef 

Ställföreträdande 

räddningschef 

Brandingenjör, hel utbildning eller Räddningsledning 

B eller brandmästarexamen och tillsyn/förebyggande 

B och Förvaltningsutbildning. 

RCB Räddningsledare B samt tillsyn/förebyggande A, samt 

annan av Förbunds-/räddningschefen angiven 

utbildning. 

IB 

IBiB 

Räddningsledare B och Tillsyn A alternativt 

brandingenjör med påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst. 

IL Räddningsledare B eller motsvarande samt 

tillsyn/förebyggande A 

SL Ska genomgått Räddningsledare B eller motsvarande, 

för att vikariera krävs lägst Räddningsledare A med 

lokal specialutbildning. 

SL-RiB Räddningsledare A. 

Brandman, Bm Ska ha genomfört utbildningen Skydd mot olyckor, 

räddningsinsats, grundutbildning för 

räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) eller 

motsvarande. 

Bm-RiB RiB ska genomfört kurs räddningsinsats, GRIB eller 

motsvarande utbildning. 
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6.4 Samverkan 

Framtidens räddningsinsatser kommer att ställa högre krav på organisationen och i syfte att 

kunna genomföra långsiktiga effektiviseringar och optimeringar kommer en ökad samverkan 

mellan kommuner och organisationer vara en förutsättning. RMB har slutit ett antal avtal med 

andra aktörer som rör räddningstjänstens verksamhetsområde. Avtal eller överenskommelser 

med övriga samverkanspartners redovisas i Bilaga 2.  

6.5 Samband och kommunikation 

Intern, externt och till den enskilda medborgaren krävs kommunikationsvägar vilka redogörs 

nedan. 

6.5.1 Larm till räddningstjänsten 

Den nödställde ska vid en olycka larma RMB via telefonnummer 112. Samtalet mottages av 

SOS Alarm AB vilka sköter utalarmering av räddningsstyrka utifrån fastställda larmplaner. I 

samband med att SOS Alarm AB larmar ut räddningsstyrka kopplas ärendet till 

ledningscentralens inre befäl vilken övertar den fortsatta hanteringen och ledningen av 

insatsen. 

För att säkerställa allmänhetens möjlighet att alarmera RMB i samband med olyckor vid 

avbrott i 112-funktionen kan alarmering ske via larmtryckknapp vid brandstationernas entréer. 

Vid omfattande teleavbrott finns fastställda rutiner som föreskriver hur allmänheten ska kunna 

larma RMB. Allmänheten underrättas om alternativ larmväg på lämpligt sätt.  

6.5.2 VMA-signal 

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel 

gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet 

kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm. SOS-Alarm kan utlösa VMA på 

anmodan av räddningsledare. 

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA genom varningssignal och/eller 

varningsmeddelande. System för varningssignal finns i orterna Uddevalla, Lysekil och 

Munkedal. Varningsmeddelande kan ske genom talmeddelande till fast telefoni inom drabbat 

område. Den tredje möjligheten är att skicka SMS till mobiler inom ett geografiskt område. 

Medlemskommunerna ansvarar för drift och underhåll av utomhusvarningssystemet enligt 

Kommunöverenskommelsen. RMB:s larmtekniker hanterar enligt överenskommelser 

praktiska åtgärder och service.  

6.5.3 Intern- och extern kommunikation 

I vårt behov av samverkan ingår myndigheter och andra aktörer som verkar på alla 

samhällsnivåer - lokal, regionalt och nationellt. För att möjliggöra säker kommunikation 

mellan räddningstjänstenheter, med ledningscentralen och i samverkan med andra 

organisationer nyttjas systemet RAKEL (radiokommunikation för effektiv ledning) och WIS 

(Webbaserat IT-system).  

Alternativa analoga system för nödsamband är implementerade. 
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6.6 Uppföljning och utvärdering efter räddningsinsats 

RMB arbetar aktivt med att dokumentera och analysera olyckor och räddningsinsatser. Detta 

är en viktig del i den egna utvärderingen och är en naturlig del i egen utvecklingsprocess.  

6.6.1 Olycksundersökning 

Enligt LSO 3 kap. 10 § ska en olycka som föranlett en räddningsinsats utredas i skälig 

omfattning. Resultatet av utredningen är till för att kvalitetssäkra RMB:s verksamhet och är 

intern grund till riskidentifiering. Beroende av händelsens omfattning och utfall görs en 

bedömning om utredningsnivå.  

6.6.2 Olycksutredning 

RMB har enligt LSO en skyldighet till att biträda vid utredning som polismyndighet eller 

annan myndighet gör med anledning av en olycka som inträffat i RMB:s geografiska 

ansvarsområde. Inom RMB finns personal som är särskilda brandutredare.  
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7 Räddningstjänst under höjd beredskap 

RMB:s organisation för räddningstjänst under höjd beredskap bygger på anpassning och 

förstärkning av den fredstida organisationen. Under höjd beredskap kommer fullständigt 

fokus vara inriktat på skadeavhjälpande verksamhet. 

7.1 Tillkommande uppgifter 

Som tillkommande arbetsuppgifter enligt LSO ska kommunens organisation för 

räddningstjänst under höjd beredskap ansvara för:  

1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden.  

2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmedel. 

3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt de 

tillkommande uppgifterna ska kunna fullgöras.  

4. Personal inom räddningstjänstförbundet ska under höjd beredskap delta i åtgärder för 

första hjälpen åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.  

7.2 Riktlinjer  

En riktlinje med närmare anvisningar för RMB:s organisation och arbete under höjd 

beredskap har utarbetats. Denna plan för övergång till krigsorganisation är säkerhetsklassad 

och hålls skyddad inom förbundet fram till dess att den måste verkställas. 

7.3 Organisation och förmåga under höjd beredskap 

För att säkerställa en höjd insatsförmåga för höjd beredskap och krig är personalen 

krigsplacerad vid RMB. Vidare kan på beslut av räddningschefen övergång till 

krigsorganisation enligt plan med tvåskiftstjänstgöring ske varvid insatsstyrkornas numerär 

dubbleras.  

7.4 Ledning  

Under höjd beredskap får Länsstyrelsen föreskriva om undantag från de behörighetskrav som 

enligt LSO 3 kap 9 § ställs om kompetens för räddningsledare. Räddningschefen ansöker i 

förekommande fall om dispensen för att förordna i organisationen. 

Ledning under höjd beredskap sker från förberedda ledningsplatser. Närmare beskrivning 

följer av RMB:s instruktion för krigsorganisation. Räddningschefen leder den operativa 

verksamheten. Vidare har länsstyrelsen rätt att besluta om användning av personal inom en 

kommuns organisation för räddningstjänst för uppgifter som inte berör den egna kommunen 

(RMB) för omfördelning mellan kommunerna i länet.  

7.5 Lämna och ta emot stöd  

RMB ska ha förmåga att på order från Länsstyrelsen avdela personal och materiel till annan 

skadeplats, utanför eget geografiskt ansvarsområde. Grundberedskap ska dock upprätthållas 

över ytan i RMB.  
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Bilaga 1 – Kommunalt vatten 
Gränsdragning avseende kommunalt respektive statligt ansvar till sjöss. Grönrutigt mönster 

avser kommunalt ansvar.  

Fiskebäckskil, Lysekil 

 

Småbåtshamnen Grundsund, Lysekil 
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Lysekil 

 

Småbåtshamnen Basteviksholmarna, Lysekil 
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Småbåtshamnen Rixö, Lysekil 

 

 

Småbåtshamnen Torreby, Munkedal 
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Småbåtshamnen Gårvik (Tungenäset), Munkedal 

 

 

Småbåtshamnen Korsvik (Carlanders båtvarv), Munkedal 
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Småbåtshamnen Saltkällan, Munkedal 

 

Uddevalla hamn och Gustavsberg 
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Gästhamnen Ljungskile, Uddevalla 

 

 

Gästhamnen Källviken (Skaftöbron), Uddevalla 
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Gästhamnen Dragmark (Ängöfärjan), Uddevalla 
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Bilaga 2 – Samverkansavtal 
Nedan presenteras avtal eller överenskommelser med samverkansparter. 

• Avtal med Socialtjänsten Uddevalla kommun, Lysekils kommun (avdelning vård och 

omsorg) samt Munkedals kommun (omsorgsförvaltningen) avseende lyfthjälp 

• Avtal med Ambulansverksamheten, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen 

avseende bärhjälp vid ambulanstransporter med tunga patienter  

• Avtal med NU-sjukvården avseende sjuktransporter i terräng 

• Avtal med Västra Götalandsregionen avseende åtgärder i väntan på ambulans (IVPA)  

• Avtal mellan Orust kommuns räddningstjänst och RMB avseende räddningshjälp med 

högfordon, hävare eller stegbil vid större olyckor 

• Räddningstjänstsamverkan inom Västra Götalandsregionen (RäddSamVG) i syfte att 

utveckla samverkan mellan räddningstjänsterna inom regionen  

• Samverkansavtal med Preem AB Lysekil 

• Avtal med Orust kommuns räddningstjänst avseende räddningsinsats för Kalvön och 

Hjältön i Uddevalla kommun. 

• Avtal avseende ömsesidig samverkan vid räddningstjänst på E6 med Stenungsunds 

räddningstjänst  

• Överenskommelse med samtliga räddningstjänster i Västra Götalands län om 

samverkan vid räddningsinsats 

• Avtal med NÄRF om ömsesidig räddningssamverkan på riksväg 44 

• Avtal mellan räddningstjänsterna i Sotenäs, Tanum, Strömstad och RMB vid begäran 

av räddningshjälp enligt LSO 3 kap. 7§. 

• Avtal mellan räddningstjänsterna i Sotenäs, Tanum, Strömstad och RMB avseende 

insats vid kemikalieolycka 

• Avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB, RVR, avseende 

restvärdesräddning, sanering, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och 

arbete på väg- och spårområde 

• Avtal med medlemskommunerna avseende tjänsteman i beredskap, TiB 

• Avtal med SOS Alarm AB avseende manöver av utomhusvarning i RMB 

• Samverkansavtal med räddningstjänsten i Sotenäs avseende vattendykning 

• Avtal med Entropi AB om sanering 

• Samverkansavtal med Sjöfartsverket, Transport och farledsservice Lysekil, avseende 

transport av räddningsstyrka med lotsbåt 

• Avtal med SOS Alarm AB avseende alarmeringstjänster i RMB 

• Avtal gemensam systemledning med NÄRF. 
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Sändlista remiss handlingsprogram  
 

Medlemskommunerna 

Uddevalla kommun (kommunledningskontoret@uddevalla.se)  

Lysekils kommun (registrator@lysekil.se)  

Munkedals kommun (kommun@munkedal.se)  

 

Övriga kommuner 

Tanums kommun (kommun@tanum.se)  

Strömstad kommun (kommun@stromstad.se)  

Sotenäs kommun (info@sotenas.se)  

Dals-Ed kommun (kommun@dalsed.se)  

Vänersborgs kommun (kommun@vanersborg.se)  

Trollhättans kommun (trollhattan.stad@trollhattan.se)  

Färgelanda kommun (kommun@fargelanda.se)  

Orust kommun (kommun@orust.se)  

Stenungsunds kommun (kommun@stenungsund.se)  

Lilla Edet kommun (kommunen@lillaedet.se)  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns direktion 
 

Övriga räddningstjänstorganisationer 

Tanums räddningstjänst (raddningstjansten@tanum.se)  

Strömstad räddningstjänst (raddningstjansten@stromstad.se)  

Sotenäs räddningstjänst (rtj@sotenas.se)  

Dals-Ed räddningstjänst (per.sandstrom@dalsed.se)  

Norra Älvsborgs räddningstjänst förbund (info@brand112.se)  

Orust räddningstjänst (raddningstjansten@orust.se)  

Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (raddning@sbrf.se) 
 

Statliga myndigheter  

Försvarsmakten (exp-hkv@mil.se)  

Länsstyrelsen Västra Götaland (vastragotaland@lansstyrelsen.se)  

Sjöfartsverket (sjofartsverket@sjofartsverket.se)  

Trafikverket (trafikverket@trafikverket.se)  

Kustbevakningen sydväst (registrator@kustbevakningen.se) 

Polismyndigheten (registrator.vast@polisen.se)  
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Övriga  

SOS-Alarm (webb@sosalarm.se)  

Preemraff Lysekil AB (tomas.beillon@preem.se)  

Västra Götalandsregionen (post@vgregion.se) 

Västvatten (info@vastvatten.se) 

LEVA i Lysekil (info@levailysekil.se) 

 

  

58

mailto:webb@sosalarm.se
mailto:tomas.beillon@preem.se
mailto:post@vgregion.se
mailto:info@vastvatten.se
mailto:info@levailysekil.se


 

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

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-25 
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Handläggare: 

Johan Celinder 

 

Administrativa avdelningen 

Övningsplan Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Övningsplan för Munkedals kommun.     

Sammanfattning 

Munkedals kommun är skyldig enligt Lag (2006:544) att ha en övningsplan. 

Övningsplanen är primärt inriktad mot tabeltop övningar och s.k. spelövningar.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. Inryms inom ramen för nuvarande finansiering och 

ekonomiska medel.   

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Säkerhetsstrateg 

Samtliga förvaltningar 
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1.Övningsplan 2019–2022 
Munkedals kommun har tagit fram en övningsplan för perioden 2019-2022, vilken 

redovisas mer i detalj i separat bilaga (bilaga 1, Excel-fil). Datumen är preliminära i 

många fall och kan förskjutas framåt vid behov.  

2. Fördelning av övningar 
Fördelningen avseende antal övningar ser ut som följer i diagrammet här nedan: 

   

3. Övriga övningar och utbildningar  
Det kommer att utföras fler övningar under mandatperioden inom ramen för 

samverkan med andra parter. Kommunen kommer även att satsa främst på många 

s.k. tabeltop övningar under mandatperioden. Orsaken är att övningsformen är 

kostnadseffektiv och bedöms utgöra en bra övningsform för att sammansvetsa den 

grupp som ska arbeta i krisledningsorganisationen, vilket är viktigt enligt forskning 

och delvis viktigare än att ha stora övningar1.  

Utbildningar om krisberedskap och höjd beredskap kommer som huvudregel att 

anordnas som öppna utbildningar. Men för några utbildningar inom området 

kommer intressenter att aktivt bjudas in för utbildning.         

 

 

                                           
1 Se forskningen från RCR på Mittuniversitetet om krishantering och forskning från 

KTH om stabsarbete.   

Tabell 1 redovisar fördelningen avseende antal övningar som finns inskrivna i planen 
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År Datum Övningstyp Utbildningens/övningens namn

2019 30-nov Utbildnings dag Utbildningsdag om totalförsvar 

och civilt försvar

2019 03-dec Samverkansövning Kvartalsövning Länsstyrelsen

2019 18-dec Tabeltop Scenario, Tågkrock med skola

2020 15-jan Utbildnings dag Förberedelser 

Inför Totalförsvarsövning (TFÖ) 

2020                                    

2020 01-mar Spelövning Totalförsvarsövning (TFÖ) 2020

2020 03-jun Startövning Start av krisledningsorganisation 

2020 15-maj Larmövning Larmövning-initiering av uppstart 

av kommunens krisledning

2020 01-okt samverkansövning/inkallelse  Testa FRG organisationen

2020 30-nov Tabeltop detonerad bomb vid 

kommunhuset

2020 17-sep Utbildnings dag Utbildningsdag krisledningsnämnd

2021 01-mar Spelövning Övning livsmedelsförgiftning 
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2021 01-okt Samverkansövning IT-attack Munkedal 

2021 17-maj Spelövning Leda i krig

2021 17-sep Utbildnings dag Utbildningsdag krisledningsnämnd

2021 15-maj Spelövning & stabsmetodik Nödvattenplanering Munkedal

2022 15-maj Spelövning Pandemi Munkedal

2022 17-sep Spelövning & stabsmetodik Nattsvart i  Munkedal 
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Syfte Förmågor Deltagare

Kunskapshöjande 

civilt försvar

Kunskapen om 

kommunens 

ansvar 

 KS, krisledningsorganisationen. 

Utbildningen anordnas som öppen

Öva samverkan och 

kommunikation

nyttjande av 

tekniken och 

kommunikation 

Säkerhetsstrateg, kommunikatör, 

nämndsekreterare och minst 1 

förvaltningschef 

öva krisledningsstab Samarbete och 

beslutsteknik 

Krisledningsstab

Säkerställa 

Kunskapsuppbyggnad 

om (TFÖ) 2020

Kunskap om höjd 

beredskap 

 KS, krisledningsorganisationen

Öva totalförsvar Pröva, utveckla 

och stärka 

Sveriges 

totalförsvarsför

måga

 KS, krisledningsorganisationen

Öva uppstart av 

krisledningsorganisationen

se hur 

uppstarten av 

krisledningsarbet

et går 

Krisledningsstab

Säkerställa att krisledningen 

kan aktiveras dygnet runt, alla 

veckodagar

Utvärdering av 

larmkedjan från 

samtal från TIB 

till att 

krisledningen är 

på plats. 

Krisledningsorganisationen

Jourhavande insatsledare

(Tib)

Testa FRG organisationen Utvärdering av 

larmkedjan 

FRG gruppen 

öva krisledningsstab Samarbete och 

beslutsteknik 

under ett 

scenario

Krisledningsstab

öka kunskap om 

krisberedskap 

kunskapen om 

krisberedskapen

s grunder och 

ansvar 

Krisledningsnämnd 

Stärka förmågan att leverera 

mat till prioriterade brukare

i en krishändelse.  

Leveransförmåga Välfärd och samhällsbyggnads
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Öka robustheten för 

för att hantera it attacker

Hur vi står emot 

en kraftig IT-

attack

SML-it och krisledningsorganisationen

Öva KS att leda i krig Hur leder KS på 

bästa sätt i en 

situation med 

höjd beredskap 

KS och ev. fler

öka kunskap om 

krisberedskap 

kunskapen om 

krisberedskapen

s grunder och 

ansvar 

Krisledningsnämnd 

Öka robustheten att hantera 

vattenbrist

Förmågan att 

hantera en 

situation helt 

utan 

dricksvatten 

under längre 

period

Krisledningsorganisationen

Öka kunskapen om 

organisationens uthållighet 

Hur vi hanterar 

och stå emot en 

pandemi 

Krisledningsorganisationen, KS

Öka robustheten att hantera 

ett långvarigt el-avbrott

Förmågan att 

hantera en 

situation helt 

utan EL under 

längre period

Krisledningsorganisationen,  KS
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Utvärdering Budget Ansvarig för 

utbildningen/övningen

Tidsåtgång

Öka kunskapen och 

kompetensen om totalförsvar 

hos förtroendevalda och 

tjänstemän i kommunerna.

Ersättning civilt 

försvar 

Säkerhetsstrateg 1 tim

Deltagarnas upplevelse av hur 

tekniken funkade och 

eventuella rutiner som 

tillämpades under scenariot

Ersättning 

krisberedskap

Länsstyrelsen varierar

Utvärdera samspelet i gruppen 

och beslutsteknik 

Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg 2 tim

Kunskap om 

Höjd beredskap 

Ersättning civilt 

försvar 

Säkerhetsstrateg 3 tim

Utvärdera egen förmåga, 

Identifiera egna styrkor och 

områden för utveckling,

omsätta resultatet i egna 

åtgärdsplaner 

Ersättning civilt 

försvar 

Länsstyrelsen enligt program

Utvärdera egen förmåga, 

Identifiera egna styrkor och 

områden för utveckling,

omsätta resultatet i egna 

åtgärdsplaner 

Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg 3 tim

Utvärdera om larmkedjan 

fungerar och om man kan 

inställa sig i tid

Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg 3 tim

Utvärdera om larmkedjan 

fungerar och om man kan 

inställa sig i tid

Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg och 

räddningschef

4 tim

Utvärdera samspelet i gruppen 

och beslutsteknik 

Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg 3 tim 

Kunskap om krisberedskap Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg 1 dag

Utvärdera egen förmåga, 

Identifiera egna styrkor och 

områden för utveckling,

omsätta resultatet i egna 

åtgärdsplaner

Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg 1 dag
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Utvärdera egen förmåga, 

Identifiera egna styrkor och 

områden för utveckling,

omsätta resultatet i egna 

åtgärdsplaner samt förmåga att 

hantera stress

Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg 1 dag

Utvärdera egen förmåga, 

Identifiera egna styrkor och 

områden för utveckling,

omsätta resultatet i egna 

åtgärdsplaner

Ersättning civilt 

försvar 

Säkerhetsstrateg 1 dag

Kunskap om krisberedskap Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg 1 dag

Utvärdera egen förmåga, 

Identifiera egna styrkor och 

områden för utveckling,

omsätta resultatet i egna 

åtgärdsplaner

Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg och 

Västvatten

1 dag

Utvärdera egen förmåga, 

Identifiera egna styrkor och 

områden för utveckling,

omsätta resultatet i egna 

åtgärdsplaner

Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg 1 dag

Utvärdera egen förmåga, 

Identifiera egna styrkor och 

områden för utveckling,

omsätta resultatet i egna 

åtgärdsplaner

Ersättning 

krisberedskap

Säkerhetsstrateg 1 dag
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Återkommande?

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

JA

JA

Ja

Ja

Nej
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Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej
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Dnr: KS 2019-000231 

  

Handläggare: 

Johan Celinder 

 

Administrativa avdelningen 

Riktlinjer kontinuitetsplanering Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna för kontinuitetshantering    

Sammanfattning 

Kontinuitetshantering/kontinuitetsplanering är ett systematiskt arbetssätt för att 

identifiera vilka processer och/eller aktiviteter som är kritiska i en organisation och 

som krävs för att upprätthålla en fungerande verksamhet oavsett händelse. 

Resultatet av arbetssättet kan användas i all planering för civilförsvar och 

extraordinära händelser, säkerhetsskydd samt annat arbete inom 

säkerhetsområdet.  

 

Dessa riktlinjer är framtagen för att vara ett stöd till den policy om 

kontinuitetshantering som riktlinjerna är kopplade mot.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Införandet av Riktlinjerna medför att förvaltningarna måste utse en processledare 

per förvaltning som utbildas av Säkerhetsstrateg i arbetssättet och sedan 

självständigt eller med direkt stöd av Säkerhetsstrateg, utför workshops som är två 

dagar långa eller max sex dagar lång. Processledaren måste även deltaga i ett 

återkommande kontinuitetsforum. Detta medför att timmarna att utföra 

workshoparna kan bli uppemot 48 timmar per workshop, om det är en komplex 

process som analyseras.  

Med hänsyn till att arbetet kan förläggas att utföras vartannat år och även 

begränsas till två dagar, blir de ekonomiska konsekvenserna av införandet 

försumbara. Förslag som identifieras i kontinuitetshanteringen ska också alltid 

godkännas enligt vid var tid gällande delegationsordning. Som en nytta med 

arbetssättet ska det beaktas, att det möjliggör för kommunen att prioritera vart 

investeringar i robusthet och säkerhet renderar störst totalnytta för organisationen 

som helhet 

 

Barnkonventionen 

Kontinuitetshantering kan användas som stöd i arbetet med att säkerställa att de 

processer som kommunen har och som påverkar barn i kommunen, kan 

upprätthållas under såväl fredstid som höjd beredskap.  

”Inga ytterligare konsekvenser finns” 
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Munkedals kommun 
Datum 

2019-10-25 
 

KS  
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2(2) 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Säkerhetsstrateg  

Samtliga förvaltningar 
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1.Vad är Kontinuitetsplanering?  
Kontinuitetshantering är ett arbetssätt som handlar om att planera för att kunna 

upprätthålla verksamhet och processer för att skapa en nödvändig förmåga till 

funktionalitet, oavsett händelse. När elen försvinner, vid IT-störningar eller när 

leveranserna inte når oss kan vara exempel på händelser som man planerar för 

med hjälp av kontinuitetsplanering.  

Arbetssättet har funnits under en längre tid och har starka kopplingar till forskning 

om processorganisationer och supply chain management. Med 

kontinuitetshantering kan organisationer snabbare återhämta sig från och minska 

konsekvenserna av en inträffad händelse. Effekten av arbetet brukar generellt vara 

kortare avbrottstider i verksamheten, förhindrande att personella, ekonomiska, 

funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade. Metoden uppnår ofta 

denna nämnda effekt till följd av att den är systemorienterad samt att den bidrar 

till visualisering av effekter som uppstår vid avbrott. Några exempel på aktiviteter 

som utförs inom kontinuitetsplanering är att:    

 Kartlägga viktiga verksamheter och processer. 

 Identifiera kritiska resurser. 

 Bestämma vad som är acceptabla avbrottstider. 

 Genomföra åtgärder som minskar risken för avbrott. 

 Skapa planer för att hantera de störningar som ändå kan uppstå. 

Många områden gynnas således av ett systematiskt arbete med 

kontinuitetshantering. 

1.1 Kontinuitetsplanering i kommunens vardag  

Många tänker inte på det, men kontinuitetsplanering sker i kommunen dagligen och 

på olika sätt. Några exempel på detta är:  

1 För IT-system1 som upphandlas eller används dagligen i organisationen, ställs 

krav på hur länge systemet inte får fungera innan det ska vara åtgärdat samt 

många gånger hur data ska lagras vid händelse av en krasch.  

2 Det planeras för vad som händer om nyckelpersoner (anställda) slutar i 

organisationen 

3 Det ställs krav på särskilda leveranstider för mat till brukare eller skolbarn och 

finns en planering för hur brist av en eller flera råvaror ska hanteras i 

matproduktionen.  

Dessa ovanstående exempel illustrerar att organisationen till vardags utför 

planering som avser hur organisationen ska kunna fortsätta fungera givet att olika 

händelser inträffar. Skillnaden mot en systematisk process för kontinuitetsplanering 

är dock att det sker med en gemensam metodik och med ett övergripande mål.  

1.2 Syfte  

Syftet med att använda kontinuitetsplanering är att kommunen ska bygga robusta 

och resurseffektiva processer, vilka genom sin design möjliggör en effektiv 

hantering av en extraordinär händelse och/eller en situation med höjd beredskap.  

1.3 Centrala mål med arbetet                

1. Öka medvetandet om de kritiska beroenden och effekter av avbrottstider 

som finns i kommunen  

                                           
1 SLA-avtal, se exempelvis Almegas standardavtal för servicenivåer  
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2. Möjliggöra att analyserna kan användas som direkt stöd i: 

a. Säkerhetsskyddsanalyser  

b. Risk-och sårbarhetsanalyser  

c. Löpande Kvalitetsutveckling  

d. Underlag för upphandling   

3.  Bidra till att kommunens verksamheter automatiskt vid en extraordinär 

händelse eller höjd beredskap initierar kontinuitetsplaner som möjliggör drift 

även under ansträngda situationer  

4. Öka motståndsförmågan i kommunens processer  

1.4 Munkedals kontinuitetshantering   

Processen för Munkedals kommuns kontinuitetshantering kan illustreras enligt 

figuren här nedan: 

Figur 1 Process kontinuitetsplanering 

 

1. Centralt finns styrande dokument2 som ska utgöra grund för hur 

organisationen ska arbeta med kontinuitetshantering/planering, till 

exempel genom tillsättandet av ansvariga individer, definition av syfte, mål 

och avgränsningar samt övriga utgångspunkter.  

2.  I steget ANALYS AV VERKSAMHET identifieras verksamhetens kritiska 

delar. Tidskrav för hur länge verksamheten kan vara utan dessa delar 

definieras. Därefter genomförs en riskbedömning för att avgöra huruvida 

befintliga lösningar är tillräckliga för att möta definierade tidskrav.  

3. Nästa steg är att definiera KONTINUITETSSTRATEGIER. Detta handlar om 

att upprätta strategier för hur kontinuiteten ska kunna upprätthållas för de 

identifierade kritiska delarna av verksamheten.  

4. I steget KONTINUITETSPLANER identifieras och dokumenteras 

kontinuitetslösningar i form av reserv-, återställnings och återgångsrutiner 

för de kritiska delarna av verksamheten. Kontinuitetslösningarna beskrivs 

konkret och tydligt för att kunna användas under en störning.  

5. UPPRÄTTHÅLLA handlar om att utbilda, öva, revidera och granska det 

material och de arbetsprocesser som finns inom ramen för 

kontinuitetshantering. Dels för att säkerställa att framtaget material är 

                                           
2 Detta dokument är ett centralt styrdokument 

Styrande 
dokument 

Upprätthålla  

steg 4 

Analys av 
verksamhet  

steg 1 

Kontnuitetsstrategi 

steg 2 

Kontinuitets
planer 

steg 3 
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relevant och uppdaterat och dels för att skapa en medvetenhet i 

organisationen kring kontinuitetshantering.  

Nyttan med kontinuitetshantering ligger delvis för kommunen i arbetssättet 

som sådant, då Arbetet bland övrigt som nämnts ovan, ger fördelar i form av:  

 TRYGGHET – ett systematiskt tillvägagångssätt minskar risken 

för att missa viktiga detaljer  

 EFFEKTIVITET – möjliggör att investeringar i säkerhet och 

kontinuitet optimeras i förhållande till hur viktig en process är 

för verksamheten i stort. Insikterna kan även användas direkt i 

arbetet med kvalitetsutveckling.   

 TRANSPARENS – ledningen tvingas fatta aktiva beslut och 

kommunicera organisationens riskacceptans, det vill säga viljan 

att ta risker  

 ANSVAR – genom ett strukturerat arbete tydliggörs ansvaret för 

kritiska delar av verksamheten 

1.5 Koppling till incident-, risk- och krishantering  

1.5.1 Incidenthantering  

En incident definieras av ISO 22301 som en situation som kan vara eller som skulle 

kunna leda till avbrott, förlust eller kris. Med andra ord menas med incidenter 

händelser som ännu inte utmynnat i allvarliga avbrott eller kriser. En organisation 

hanterar typiskt sett ett stort antal incidenter i förhållande till kriser. Incidenter kan 

vara mindre avbrott eller ”near-misses” som hanteras i det ordinarie arbetet och 

som inte kräver stöd av krisledning eller kontinuitetsplaner. 

1.5.2 Riskhantering 

Riskhantering handlar om att hantera osäkerheter genom att systematiskt 

identifiera, analysera, utvärdera och behandla de risker som påverkar 

organisationens mål. Riskhantering utgör ofta en central del i den strategiska 

styrningen av organisationen. Riskhanteringen fokuserar på ett bredare urval av 

risker än kontinuitetshantering. En vanlig utgångspunkt i riskhantering är att först 

identifiera potentiella händelser/hot och därefter analysera deras sannolikhet och 

konsekvens, för att slutligen planera för åtgärder/behandlingar för att minska 

sannolikhet för eller konsekvens av risken.  

Kontinuitetshantering utgår i stället från kännedom om den kritiska verksamheten, 

dess beroenden och konsekvenserna av avbrott. Inom kontinuitetshantering 

analyseras risker mer på en operativ nivå, då kontinuitetshantering i större 

utsträckning fokuserar på avbrott i kritiska processer och aktiviteter. Risker och 

sårbarheter som identifieras inom kontinuitetshantering är endast sådana som har 

en direkt koppling till organisationens värdeskapande aktiviteter och där riskerna 

kan leda till oacceptabla avbrott.  

Risk- och kontinuitetshanteringen har en nära koppling och de två områdena bör 

koordineras noga. Organisationens riskacceptans, den risknivå som en organisation 

är villig att acceptera, fastställs övergripande på en strategisk nivå och denna bör 

vara konsekvent mellan risk- och kontinuitetshanteringsarbetet. Identifiering, 

analys och behandling av risker inom ramen för kontinuitetshanteringen bör även 

komplettera den mer övergripande riskhanteringen och vice versa. 
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1.5.3 Krishantering  

Krishantering är den process som säkerställer att organisationen har en fastställd 

organisation (krisledning) samt fastställda rutiner för hantering av en krishändelse. 

Kriser är ofta händelser som inte kunnat hanteras av incidenthantering eller av 

organisationens kontinuitetsplaner, utan eskaleras till krisledningen. Inom 

krisledningen finns därför särskild kompetens och tillräckliga mandat för att hantera 

krishändelser på en övergripande strategisk nivå.  

En kris är en händelse som är mer allvarlig än en incident och som hotar att skada, 

eller har skadat organisationen, eller relevanta intressenter, exempelvis brukare 

eller allmänheten i stort. Kriser kan, men behöver inte nödvändigtvis innebära, att 

den kritiska verksamheten är avbruten och avviker från vad som anses som en 

tolerabel nivå. En kris kan således vara ett avbrott i verksamheten men det kan 

även vara händelser som inte direkt medför avbrott i verksamheten, såsom 

exempelvis en förtroendekris. Krishanteringen har en nära koppling till 

kontinuitetshanteringen genom att krisledningen i varje kris bör beakta hur den 

kritiska verksamheten påverkas och om kontinuitetsplaner har aktiverats eller 

behöver aktiveras.   

1.6 Kontinuitetshantering som förbättringscykel  

Arbetet med kontinuitetshantering ska drivas som en förbättringscykel, där 

respektive steg förbättras kontinuerligt. Förbättringsarbetet bör även löpande 

utvärdera hur målen för arbetet uppfylls. I Munkedals kommun utförs programmet3 

för kontinuitetshantering minst vartannat år och som mest varje år. Värt att notera 

är samtidigt att externa krav, exempelvis lagkrav eller avtal, ofta kräver att 

uppdatering av planer utvärderas och revideras årligen.  

1.7 Munkedals Kriterie-modell  

En viktig utgångspunkt för kontinuitetsarbetet är att det finns en gemensam syn på 

verksamhetens riskbenägenhet, det vill säga var gränsen för 

acceptabla/oacceptabla konsekvenser går. En metod för att definiera oacceptabla 

konsekvenser för den egna organisationen är framtagande av en kriteriemodell. I 

en kriteriemodell beskrivs konsekvenserna av en störning utifrån olika 

konsekvenskategorier (exempelvis ekonomi och liv och hälsa) och 

konsekvensnivåer (Begränsade, betydande, allvarliga, mycket allvarliga, 

katastrofala). Därefter bestäms vilka konsekvenser som är acceptabla/oacceptabla. 

Kriteriemodellen är ett viktigt verktyg i att göra en så kallad strategisk 

konsekvensanalys, d.v.s. att prioritera organisationens verksamhet och dess 

stödjande processer. Prioriteringen utgår ifrån vilka produkter och tjänster som är 

nödvändiga för att organisationen ska kunna uppnå sina verksamhetsmål och 

eventuella externa krav. Prioriteringen kan därefter göras utifrån tidskritikalitet, 

d.v.s. hur länge behovet kan vara otillgängligt innan oacceptabla konsekvenser 

uppstår. Den tiden kallas maximalt tolerabel avbrottsperiod. För de prioriterade 

behoven identifieras därefter stödjande processer. Även för dessa fastställs 

maximalt tolerabla avbrottsperioder som stöd för prioritering. De prioriterade 

behoven tillsammans med de stödjande kritiska processerna omfattas av 

kontinuitetsarbetet. På så sätt avgränsas kontinuitetsarbetets omfattning. 

Gränsen i den centrala kriterie-modellen går mellan betydande och allvarliga, men 

varje förvaltning kan ta fram egna kriterie-modeller som är anpassade efter den 

                                           
3 Med programmet menas de fyra stegen i figur 1  
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specifika processen som studeras4. Kravet är dock att kriteriet Ekonomi samt 

verksamhetens funktionalitet alltid finns med i modellen.      

 

Kriterium 1.Begränsade 2.Betydande 3.Allvarliga 4.Mycket 

allvarliga 

5.Katastrofala 

Ekonomi  <=100 000-

500 000 sek 

500 000-1 

miljon sek 

1-10 miljoner 

sek 

10-50 

miljoner sek 

>50 miljoner 

sek  

Verksamhetens 

funktionalitet  

Mycket liten 

del av 

verksamheten 

Liten del av 

verksamheten 

Påverkar upp 

till hälften av 

organisationen  

Mer än hälften 

av 

organisationen 

Övervägande 

del av 

organisationen 

Liv och hälsa 0 döda eller 1-

9 drabbade5 

1-4 döda eller 

10-13 

drabbade 

5-9 döda eller 

14-18 

drabbade 

10-24 döda 

eller 19-25 

drabbade 

25-29 döda 

eller 26-99 

drabbade 

  

2 Arbetsprocessen för Munkedal i detalj  
Munkedals kommun arbetar med workshops omfattande två och max sex pass á 4-

8 timmar (fler kan behövas beroende på verksamhetens och processens art) på 

olika dagar för att kunna göra visst efterarbete och förberedande arbete mellan 

gångerna.  

Varje förvaltning ska ha minst en processledare som driver workshoparna och som 

är utbildad av Säkerhetsstrateg eller säkerhetsskyddschef kring hur 

kontinuitetsplanering går till och vilka verktyg som kan användas.    

2.1 Analys av verksamheten Pass 1  

1. Inför passet: inventera befintligt underlag som kan återanvändas, t.ex. 

processkartläggningar och olika riskanalyser som är utförda. Förbered 

upplägget för passet (se förslag för de olika aktiviteterna nedan) och ta fram 

den kriteriemodell ni kommer att använda för arbetet. För att underlätta för 

deltagarnas arbete kan det vara bra att skriva ut några exemplar av 

kriteriemodellen.  

 

Obs! glöm inte att använda mallarna.   

2. Under passet: 

a.  Diskutera vilka kritiska aktiviteter som den utvalda verksamheten 

(eller processen) består av. När dessa är identifierade dokumenteras 

de i Excel-mallen. 

b. Identifiera sedan vilka kritiska interna och externa resurser varje 

aktivitet är beroende av och dokumentera dessa i mallen (ange 

endast en kritisk resurs per rad).  

c. Till sist anger ni vad konsekvenserna blir om verksamheten (eller 

processen) inte har tillgång till respektive resurs vid en störning eller 

ett avbrott?  

2.1.1 Särskilt om avbrottstid och återställningstid under pass 1 

Förslag på genomförande: här använder ni kriteriemodellen som stöd för att 

identifiera vilka tider som är acceptabla för respektive aktivitet. Denna tid kopplar 

till vart gränsen går för vilka konsekvenser er organisation kan acceptera 

respektive inte acceptera. Är det svårt, tänk på att inte hamna i för detaljerade 

                                           
4 Se längre ned i dokumentet 
5 Med ”drabbade” avses skadade allvarligt såväl som lindrigt  
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diskussioner. Ett tips kan vara att tillsammans bestämma ett par tidsaspekter som 

passar just den här verksamheten, t ex 0h, 2h, 4h eller 1 dygn etc. Tänk på att det 

är viktigt att tidsaspekterna anpassas utifrån er och er verksamhet. 

Under aktiviteten avbrottstid och återställningstid ska ni nu hantera följande delar: 

a) Diskutera och bestäm nu vilka acceptabla avbrottstider respektive kritisk 

aktivitet har. 

b) Diskutera och bestäm sedan vilka mål för återställningstider respektive kritisk 

resurs har. 

c) Dokumentera tiderna i Excel-mallen.  

2.1.2 Riskbedömning redundans  

Förslag på genomförande: för att identifiera risker och befintlig redundans kan det 

vara lämpligt att dela in deltagarna i mindre grupper och låta dem diskutera en 

eller ett par resurser i taget innan ni redovisar i helgrupp. I dokumentationsmallen 

finns en bedömningsskala för sannolikhetsbedömningen som kan vara till hjälp. 

a) Under aktiviteten Riskbedömning ska ni nu besvara frågor: 

o Vilka risker kan påverka resursens tillgänglighet? 

o Vilken befintlig redundans (t.ex. reservlösningar) finns idag? 

o Med befintlig redundans - bedöm sannolikheten för att en risk orsakar ett avbrott 

som överstiger målet för återställningstid. Tänk på att befintlig redundans kan vara 

såväl reservlösningar som inbyggd redundans, t.ex. för olika IT-system. 

o Med befintlig redundans – bedöm om risken är acceptabel eller om åtgärder 

behövs för att stärka redundansen. Tänk på att redundansen kan behöva stärkas 

trots att risken är acceptabel. 

b) Dokumentera era svar i Excel-mallen. 

2.2 Kontinuitetsstrategi och kontinuitetsplan (Utförande av 

pass 2)  

Inför passet: inför det här passet är det bra att ha sorterat resurserna utifrån deras 

behov av åtgärder och kontinuitetsplaner. Tänk på att alla resurser kanske inte 

behöver kontinuitetsplaner, t.ex. de som har tillräckligt god eller inbyggd 

redundans eller de där ni har valt att acceptera risken mot resursen. I de fallen kan 

det räcka med att, i en enklare rutin, beskriva hur resursen ska användas eller vart 

resursen finns. Har ni valt att acceptera risken mot en resurs ska detta finnas 

dokumenterat och vara beslutat. 

För en del resurser, så som gemensamma IT-system, el, telefoni etc. kan dessa 

behöva kontinuitetshanteras som en helhet inom organisationen istället för inom 

ramen för respektive verksamhet. Såvida inte verksamheten i fråga ställer särskilda 

krav på de generella resurserna. Innan passet kan det vara bra att inventera om 

detta redan har gjorts och övergripande kontinuitetsplaner (t.ex. rutiner) finns 

inom organisationen. Om det redan finns behöver ni säkerställa att dessa är 

uppdaterade och användbara. I de fall detta inte finns behöver ni formulera sådana. 

2.2.1 Åtgärder och lösningar 

för att genomföra följande aktivitet rekommenderas att man fokuserar på en resurs 

i taget, förslagsvis börjar ni med de interna resurserna. Här kan det vara 
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fördelaktigt att diskutera möjliga åtgärdsförslag i mindre grupper innan dessa 

diskuteras i storgrupp. När ni väljer åtgärder för respektive resurs är det viktigt att 

väga in kostnad och nytta. 

Om befintlig redundans (t.ex. reservlösningar) för de identifierade resurserna inte 

är tillräcklig så behöver ni ta fram åtgärdsförslag. 

a) Ta fram åtgärdsförslag som syftar till att: 

o minska sannolikheten för en störning eller ett avbrott 

o korta avbrottstiden 

o minskar konsekvenserna av en störning eller ett avbrott 

b) Dokumentera åtgärdsförslagen i Excel-mallen. 

c) Åtgärdsförslagen utgör senare underlag för ansvariga att arbeta vidare med i er 

verksamhet – så var tydliga! 

d) Fyll om möjligt även i kolumnerna för prioritet, ansvarig, tidsplan och uppskattad 

kostnad.  

2.2.2 Kontinuitetsplanen  

En viktig åtgärd är att skapa kontinuitetsplaner som beskriver hur interna och 

externa resurser ska kunna upprätthållas och användas under en störning eller ett 

avbrott. Syftet är att snabbt kunna aktivera alternativa arbetssätt (ibland kallat 

reservrutiner) för att kunna upprätthålla verksamheten inom uppsatta tidskrav. 

Börja därför med att i mindre grupper fundera på hur ni skulle lösa en störning i 

eller ett bortfall av de olika resurserna idag. Kanske löser ni det redan på ett bra 

sätt men att detta måste formuleras i ett dokument som alla kan använda. Tänk på 

att fundera över hur ni ska arbeta på alternativa arbetssätt (t.ex. reservrutiner), 

hur ni kan återfå normal verksamhet (t.ex. återställningsrutiner), hur ni återgår till 

normalt arbetssätt när resursen fungerar igen (t.ex. återgångsrutiner) samt vilka 

nödvändiga kontaktuppgifter som behövs för att kunna utföra 

kontinuitetslösningarna. 

a) Dokumentera de reservrutiner, återställningsrutiner och återgångsrutiner ni 

fastställer för respektive resurs under fliken ”Kontinuitetsplan” i Excel-mallen. 

b) Flytta över relevant information till en tillgänglig och kommunicerad plan som 

verksamheten kan använda. 

Tänk på att kontinuitetsplaner tas fram parallellt med att identifierade åtgärder 

genomförs. När dessa åtgärder har genomförts kan planen behöva revideras.  

2.2.3 Avslutning  

Som avslutning är det dags att återkoppla resultatet av arbetet till beslutsfattare, 

då åtgärder, lösningar och kontinuitetsplaner behöver beslutas och inkluderas i 

verksamhetsplaneringen.  

3. Metodutveckling och standardisering 
Kommunen har tagit fram utförliga och standardiserade mallar som ska vara ett 

stöd i arbetet med kontinuitetshantering för förvaltningarna. Metodutveckling av 

83



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 11 av 11 

Mallarna kommer att ske löpande och det kan vara aktuellt med införande och 

nyttjande av särskilda analysmetoder inom vissa förvaltningar.  

3.1 Förenklad RSA? 

Kontinuitetsplanerna och analyserna som utförs, utgör i kommunen en förenklad 

form av RSA som senare kan användas direkt i arbetet med Risk-och 

sårbarhetsanalysen enligt FORSA-modellen.   

3.2 Kontinuitetsforum  

Kommunen ska ha ett internt kontinuitetsforum med processledare från respektive 

förvaltning som träffas 1 gång per år och alltid den 1 oktober. Forumet pågår under 

en heldag och ska alltid avhandla:  

1 Positiva exempel i förvaltningarna  

2 Måluppfyllelse av mätetal   

3 Förbättringar i mallar och metodik   

4 Testning av kontinuitetsplaner som är planerade eller måste utföras  

3.3 Bilagor till denna riktlinje  

Dokument som ansluter till denna riktlinje är: 

§.1 Kontinuitetspolicy  

§.2 RSA process Munkedals kommun   

§.3 Mallar och checklistor  
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1.Munkedal kommuns RSA-process  
Munkedals kommun ska använda en strukturerad och systematisk RSA-process, 

vilket innebär att processen ska vara uppdelad i systematiska steg. Kommunen ska 

därför använda metoden och/eller modellen FORSA. FORSA är utvecklad av 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och orsaken till att FORSA modellen ska 

användas i kommunen vid utförande av RSA-analys, är att FORSA utifrån sin design 

understödjer arbetet med kontinuitetsplanering.  

1.1 Syfte och mål med RSA   

Syftet och målet med Munkedals kommuns RSA:er är alltid att; 

 Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka 

krisberedskapsförmågan  

 Vara ett beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga kring hur 

redundans i processer kan ökas 

 Utgöra underlag för information till allmänheten 

 Ge en lägesbild över risker och sårbarheter 

 Att kommunen ska kunna vidta de förberedelser som behövs för 

verksamheten under höjd beredskap kopplat mot Civil försvarsplaneringen.  

1.2 FORSA-modellen  

MSB har satt upp krav och riktlinjer för vad en RSA-analys ska innehålla, vilka är: 

1. övergripande beskrivning av verksamheten och dess ansvarsområde 

2. övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod 

3. övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet inom 

verksamhetens ansvarsområde 

4. identifierade och värderade hot, risker och sårbarheter samt kritiska 

beroenden inom verksamhetens ansvarsområde 

5. övergripande beskrivning av viktiga resurser som verksamheten kan 

disponera för att motstå allvarliga störningar och hantera kriser 

6. bedömning av förmågan inom verksamhetens ansvarsområde att motstå 

och hantera identifierade hot och risker 

7. särskild förmågebedömning enligt förutsättningar som MSB:s beslutar 

8. planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av ytterligare 

åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 

RSA-processen utförs därför generellt enligt nedanstående steg: 
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§1 Verksamhetsbeskrivning  

Verksamhetsbeskrivningen är den logiska startpunkten för en RSA och 

beskrivningen i steg 1 ska innehålla en lista över verksamhetsområden, 

prioriterande åtaganden och kritiska beroenden. Resultatet visar vilka av 

verksamhetens åtaganden som är viktigast och vilka resurser som behövs för att 

klara dessa åtaganden. Detta är sedan ett centralt underlag för att kunna bedöma 

hur olika händelser påverkar verksamheten. Frågor som ska besvaras: 

-Vilka verksamheter bedriver organisationen? 

-Vilka är verksamheternas prioriterade åtaganden? 

- Bedriver verksamheten någon samhällsviktig verksamhet, i så fall vilken? 

-Vilka kritiska beroenden behövs för att upprätthålla de prioriterade åtagandena? 

-Vilka resurser skulle verksamheten kunna disponera för att motstå allvarliga 

störningar och hantera kriser? 

§2. Oönskade händelser  

 Vilka oönskade händelser kan påverka verksamheten? 

 Vad är sannolikheten att de inträffar? 

 Vilka skulle konsekvenserna bli om de inträffar? 

 Vilka osäkerheter finns det i bedömningarna av sannolikhet och konsekvens? 

En oönskad händelse kan ha negativa konsekvenser för sådant som är skyddsvärt. 

De kan användas för att belysa verksamhetens ”ömma punkter” och därmed 

underlätta arbetet med att hitta säkerhetsförbättrande åtgärder 

 

§3. Händelseanalys  

 Hur sårbara är de kritiska beroendena? 

§6.Att gå 
vidare 

§5.Arbets
redogörel

se  
§4.Åtgärder 

§3.Händel
se analys  

§2. Oönskade 
händelser  

§1.Verksamhets
beskrivning  
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 Vilken förmåga har verksamheten att upprätthålla sina prioriterade åtaganden? 

 Hur påverkar händelsen kommunens förmåga 

 Vilken krishanteringsförmåga samt förmåga i samhällsviktig verksamhet att 

motstå allvarliga störningar har verksamheten? 

 Hur är kommunens krishanteringsförmåga samt förmåga i samhällsviktig 

verksamhet att motstå allvarliga störningar? 

 Vad är verksamhetens och kommunens generella krisberedskapsförmåga? 

I steg 3 analyseras händelserna, och bedömningarna utgör grunden för att ta fram 

åtgärdsförslag. 

§4. Åtgärder 

 Vilka säkerhetsförbättrande åtgärder av särskilt intresse har redan 

genomförts? 

 Vilka säkerhetsförbättrande åtgärder av särskilt intresse kommer att, eller 

håller på att, genomföras? 

 Vilka ytterligare säkerhetsförbättrande åtgärder skulle kunna genomföras? 

steg 4 är åtgärdsdelen som handlar om att beskriva genomförda, planerade och 

pågående åtgärder. Förutom att lista interna åtgärder kan man också föreslå 

kreativa åtgärder som faller utanför den enskilda verksamheten, alltså sådant som 

skulle kräva samordning eller investeringar på en högre instans och som inte ryms i 

den ordinarie budgeten. Det kan också röra sig om åtgärder som skulle gynna flera 

organisationer och som därför är övergripande till sin karaktär. 

§ 5. Arbetsredogörelse  

• Hur genomfördes RSA?  

Arbetsredogörelsen i steg 5 har flera syften. Ett är att mottagaren av RSA-

rapporten ska kunna bedöma tillförlitligheten hos det inrapporterade materialet 

genom att se till källorna och metoderna samt de personer som har medverkat i 

analysen. Ett annat syfte är att successivt effektivisera RSA-processen, t.ex. genom 

att föreslå andra metoder eller ett annat tidsschema för de olika momenten. 

§6. Att gå vidare  

I steg 6 är kostnadsfrågan viktig, eftersom att man ska avgöra hur man ska gå 

vidare med det som identifierats i den egna verksamheten och eventuella övriga 

åtgärder som ligger utanför verksamheten. Oavsett vad förvaltningen beslutar 

avseende åtgärders ekonomiska effekt, ska resultatet i detta steg skickas till 

Säkerhetsstrateg eller säkerhetsskyddschef. Om inte förvaltningen hinner bedöma 

kostnaderna, ska detta markeras i mallen och resultatet skickas vidare.       

2.Principer för RSA utförandet i Munkedal  
Kommunen ska alltid tillämpa de sex stegen i sin process med FORSA och 

processen ska därav påbörjas i god tid innan den samlade RSA-rapporten enligt Lag 

(2006:544) ska avlämnas till länsstyrelsen. Följande principer ska tillämpas under 

genomförandet: 

1. Säkerhetsstrateg eller säkerhetsskyddschef ska minst 1 år innan den 

lagstadgade RSA-rapporten ska lämnas till Länsstyrelsen, avsända en 

begäran, vilken undertecknats av kommunchef, om att RSA-processen ska 

starta. Begäran ska skickas till kommunens chefer och Verkställande 

direktörer i kommunala bolag.     
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2. I kommunen ska Förvaltningscheferna sedan sammankalla sina 

ledningsgrupper för att informera om att RSA-processen ska inledas.  

3. Varje förvaltning i kommunen ska sedan utföra de sex stegen. De 

kommunala bolagen ska även dem uppmuntras att använda samma modell 

som kommunen.     

4. Deltagande personal i de grupper som utför analyserna i kommunens 

förvaltningar ska vara insatta i verksamheten och dess operativa 

verksamhet såväl som dess strategiska utmaningar.   

5. I de/den analysgrupp som förvaltningarna bildar ska minst en (1) ha 

genomgått en intern standardiserad utbildning kring RSA-analys.   

6. Förvaltningarna kan som stöd i arbetet med RSA-analysen använda det 

material som samlats ihop redan för kontinuitetsplaneringen i kommunen 

(se avsnittet om ”förenklad RSA”).  

7. Kommunens vid var tid gällande IT-funktion/organisation ska deltaga i RSA-

analysen.  

8. Enkäter och intervjuer ska användas i skälig omfattning 

9. Förvaltningarna ska använda den mall som är framtagen för RSA. 

3. Frekvens och Förenklad RSA 
Kommunen genomför en stor RSA en (1) gång under vardera mandatperioden, 

vilken ska uppfylla de lagkrav som finns men även utföras på sådant sätt, att 

Kommunen organisation kan använda resultatet.  

3.1 Förenklad RSA  

Kommunens förvaltningar utför högst 1 gång per år eller minst vartannat år, en 

förenklad RSA, vilket i kommunens fall är en enklare kontinuitetsanalys (se 

kommunens riktlinje för kontinuitetsplanering och mall för hur en sådan utförs). Till 

skillnad från den stora RSA processen som väger in flera och ytterst komplexa 

parametrar, fokuserar endast den förenklade på den interna organisationen och 

Munkedals kommuns beroenden. I bilden nedan redovisas sambandet mellan 

kontinuitetsanalys, krisberedskap och övriga former av riskhantering som utförs i 

en kommun: 

 

                

Kontinuitets
planering 

RSA 

Krisberedskap/höjd 
beredskap 

Säkerhetsskyddsanalys 

(SUA) 
Redundans 
processer  

Servicenivå 
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4. Kostnad/Nytta analys (CBA)  
Förvaltningarna ska kunna nyttja en mall för att genomföra en kostnad/nytta 

analys (cost benefit analysis). Den modell som nyttjas ska uppfylla de principer 

som kommunen tillämpar för ekonomistyrning.   

5.GIS och RSA 
För att analysera risken för naturolyckor bör där så är tillämpligt GIS användas för 

visualisering av resultat.     
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1.Plan för Munkedals kommuns arbete med 

krisberedskap 2019–2022 
 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har, tillsammans med Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB), tecknat en överenskommelse om Sveriges 

kommuners arbete med krisberedskap. Överenskommelsen reglerar 

kommunernas ersättning för de uppgifter som kommunerna har enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder i fredstid och höjd 

beredskap (LEH). Ersättningen benämns ”2:4-anslaget” och erhålls enligt den så 

kallade finansieringsprincipen som innebär att de åtgärder som staten ålägger 

kommunerna också ska finansieras av staten. 

Överenskommelsen preciserar vidare statens förväntningar på hur uppgifterna 

ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och 

ersättning ska följas upp. En detaljplan utifrån kommunens styrdokument tas 

fram i samband med verksamhetsplaneringen varje år.  

Skyldigheten att ta fram detta styrdokument återfinns i LEH 2 kap. 1§ andra 

stycket och ett sådant ska upprättas vid varje ny mandatperiod. 

Uppgifterna som beskrivs i LEH och preciseras i överenskommelsen delas in i 

följande verksamheter: 

 Risk- och sårbarhetsanalyser 

 

 Planering 

 

 Geografiskt områdesansvar 

 

 Utbildning och övning 

 

 Rapportering 

 

 Höjd beredskap 

 

Kommunen ska även planera för höjd beredskap i enlighet med LEH (2006:544) 

kap 3. Kommunens arbete inom detta område regleras i en särskild 

beredskapsplan.     
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2. Övergripande avgränsningar avseende 

krisberedskap 

Samhällets krisberedskap 

Övergripande mål med samhällets krisberedskap är att minska risken för och 

konsekvenser av allvarliga störningar samt stora olyckor och kriser. Arbetet 

innefattar åtgärder före, under och efter en händelse. 

Kommunens roll i samhällets krisberedskap 

Kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 

hantera krissituationer. Här ingår bland annat att, utifrån sitt geografiska 

områdesansvar, verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår 

samordning i planerings- och förberedelsearbetet, att krishanteringsåtgärder 

som vidtas av olika aktörer samordnas samt att information till allmänheten i 

händelse av kris samordnas. 

Länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap 

Länsstyrelsen har en stödjande och samordnande roll inom krisberedskapen. 

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på regional nivå och är en länk 

mellan lokala och regionala aktörer samt nationell nivå. Länsstyrelsen ska ta 

initiativ till och erbjuda en arena för sektorsövergripande samverkan med målet 

att uppnå en god krishanteringsförmåga i länet. 

MSB´s roll i samhällets krisberedskap 

Statens uppgift är, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 

att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Detta 

sker bland annat genom att man är aktiv med framtagande av metodstöd, 

utbildningar och information. Man utvärderar även inträffade händelser för att 

andra aktörer ska ta lärdom av det inträffade och därigenom utveckla sin 

förmåga. MSB beslutar i frågor kring den statliga ersättningen till kommunerna 

gällande kommunernas krisberedskapsarbete. 
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3.Principer inom krishanteringssystemet 
Sveriges arbete med krisberedskap bygger på tre framtagna principer för att 

tydliggöra ansvarsförhållanden. 

Ansvarsprincipen 

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden, ska ha 

motsvarande ansvar under en krissituation. I ansvaret ligger även att samverka 

och samordna arbetet med andra aktörer och sektorer för att samhällets 

samlade resurser ska kunna tillvaratas på bästa sätt och användas effektivt. 

Närhetsprincipen 

En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. 

Likhetsprincipen 

Under en kris bör organisationen och arbetssättet så långt som det är möjligt 

bygga på det som gäller under normala förhållanden. 

Definition av begreppet ”Extraordinär händelse i fredstid” 

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder före och under 

en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap definieras begreppet 

”extraordinär händelse i fredstid” enligt följande: 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker 

från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en 

allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 

av en kommun eller ett landsting.” 
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4.Risk- och sårbarhetsanalysens resultat 
Munkedals kommun genomförde en RSA 2019, vilken medförde att följande 

åtgärder/behov identifierades:  

§.1 Inventera kommunens totala behov och tillgång till reservkraft samt vilka 

El-anläggningar som är centrala för Munkedals kommuns elförsörjning. 

Detta kommer göras inom ramen för och i samband med arbetet för Styrel.  

§.2 Påbörja ett mer systematiskt arbete med kontinuitetsplanering i 

kommunens verksamhetsprocesser. Fokuset bör ligga på kommunens 

huvudprocesser1. Arbetet beräknas genom denna åtgärd kunna utgöra en 

stark grund för planering avseende höjd beredskap och 

riskhanteringsarbetet i kommunen. 

§.3 Utreda möjligheten att förbättra metodiken för riskidentifiering och som kan 

integreras i det dagliga arbetet.   

§.4  Fortsätta arbetet med att utveckla en livsmedelsberedskap i ett vidare 

perspektiv än tre dygn.   

§.5 Utveckla en stark samverkan med FRG-grupper, arbetet inom området är 

påbörjat.   

§.6 Antagonistiska hot är den största riskkällan i analysen och det är därför 

aktuellt att se över planer och styrdokument inom området, i syfte att se 

vad som kan förbättras  

§.7 Öka informationsinsatser och stödet internt avseende krisberedskap och 

höjd beredskap  

§.8 Fortsätta arbetet med Säkerhetsskyddsanalyser  

§.9 Revidera styrdokument som enligt rutin ska utföras 

§.10 Färdigställa en övningsplan som innehåller mindre övningar i omfång, men 

som kan utföras flera gånger.  

§.11 Fortsätta arbetet med krigsplaceringar och byggande av en 

krigsorganisation och tillhörande detaljerad beredskapsplan.   

§.12 Öka samverkan med alla kommunala bolag, men dock särskilt Västvatten, 

till följd av de klimatförändringar som prognostiseras   

Identifierade behov ovan planeras att utföras under mandatperioden. Kommunen 

ska löpande följa upp att identifierade behov av åtgärder utförs.   

  

                                           
1 Huvudprocesserna är nära kopplade till organisationens kärnverksamhet.  

• Huvudprocesserna realiserar uppdraget.  

• Tillsammans bildar huvudprocesserna ett system som utgör grunden för 

verksamheten. Om en tas bort faller verksamheten. 
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5.Planeringspunkter från RSA 2019-2022 

1. Inventera reservkraft  

Kommunen har behov av att inventera sin tillgång till reservkraft samt revidera 

vilka de viktigaste El-användarna och anläggningarna är i kommunen. Arbetet med 

detta utförs i samband med Styrel. Arbetet ska vara färdigställt senast 1 oktober 

2020.  

2. Systematisk kontinuitetsplanering 

För att säkerställa en hög kvalitet i kommunens krisberedskaps och 

riskhanteringsarbete, kommer ett förslag på en s.k. kontinuitetspolicy att tas fram 

tillsammans med en mall för att identifiera kritiska beroenden i kommunens 

processer och verksamheter. Orsaken till att ett systematiskt nyttjande av denna 

metod bedöms viktigt, är att resultatet av planeringen kan användas i allt arbete 

med såväl Risk-och sårbarhetsanalyser såväl som säkerhetsskyddsanalyser och 

planering för krisberedskap samt höjd beredskap.  

Övergången till en systematisk process för kontinuitetsplanering ska vara klart 

senast 1 Maj 2021  

3. Ny metod för Riskidentifiering 

Kommunen planerar att börja använda Modellen FORSA från FOI för att utföra RSA 

analyser i framtiden. Rutiner och mallar för att använda FORSA metoden ska vara 

klar senast 1 oktober 2020. Processen för utförande och kraven på RSA ska styras 

av ett separat styrdokument benämnt ”Munkedals kommuns RSA-process”.  

4. Livsmedelsberedskap   

Kommunen ska fortsätta utveckla sin livsmedelsberedskap. Aktiviteter inom 

området pågår och särskilda kontinuitetsplaner ska vara färdigställda senast 1 maj 

2020 

5. Samverkan med FRG-grupper  

Ett arbete med FRG-grupper pågår. Arbetet är viktigt och ett styrdokument inom 

området ska tas fram och vara klart senast 1 maj 2020.   

6. Styrdokument för antagonistiska hot  

Ska ses över och vara klart senast 1 maj 2020. Eventuella mallar för 

riskbedömningar avseende denna typ av hotbild ska också ses över.  

7. Informationsinsatser krisberedskap och höjd beredskap  

Kommunen kommer att ta fram standardiserade interna utbildningar som berör hur 

kommunen arbetar med krisberedskap och vad en situation av höjd beredskap 

skulle kunna innebära för kommunen samt även hur medarbetare kan hjälpa till att 

öka förmågan i organisationen.   

Informationsinsatser mot andra aktörer kommer också att utföras löpande under 

mandatperioden fram till 2022.  

8. Säkerhetsskydd  

Kommunen kommer att utveckla såväl rutiner, mallar och processer för att leva upp 

till säkerhetsskyddslagens krav. Arbetet med detta kommer utvecklas löpande 

under mandatperioden. 
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9. Krigsorganisation  

En detaljerad beredskapsplan, vilken omfattas av sekretess, ska tas fram och som 

mål vara fullständigt klar senast sista december 2020. Till planen ska sedan 

detaljerade kontinuitetsplaner och andra planer anslutas och krigsorganisationen 

övas. 

10.Revidering och översyn  

Kommunen ska se över samtliga handlingsplaner i kommunen som finns upprättade 

och som berör krisberedskap och höjd beredskap   

11.Övningsplan och övningar  

Kommunen ska öva sin krisledningsstab och krigsorganisation under 

mandatperioden. Särskilt dokument benämnt ”Munkedals kommun övningsplan” 

beskriver denna planering för mandatperioden och vilka avgränsningar samt 

överväganden som finns.   

12.Samverkan kommunala bolag och annan samverkan    

Kommunen ska se över sin samverkansmodell med sina kommunala bolag. 

Förändringar i rutiner kring samverkan kan bli aktuella under mandatperioden, i 

syfte att öka krisberedskaps förmågan. 

Kommunen kommer även under mandatperioden att se över vilka strategiska 

intressenter och övriga aktörer som kommunen med fördel kan samverkan mer 

med under mandatperioden. Kartläggningen utförs genom en intressent och 

kraftfält-analys. All kartläggning och slutsatser ska vara färdig senast sista 

november 2020.        
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6.Planering för extraordinära händelser som ska 

finnas och kommunens lösning 

§1.Planering    

Krav på kommunen Lösning 

övergripande styrning av arbetet med 

krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och 

kommunalförbund. 

Detta ska finnas beskrivet i  

§.1 Krisledningsplanen  

§.2 I eventuella särskilda ägardirektiv  

§.3 Övriga dokument sammanlagt    

kommunens övergripande process för 

risk- och sårbarhetsanalys. 

Ska finnas reglerat i ”Munkedals kommuns 

RSA-process”.  

kommunens ambitioner i arbetet med 

sitt geografiska områdesansvar. 

Kommunens ambitioner är: 

§.1 Stärka samverkan med viktiga 

intressenter    

§.2 Verka för att kommunens 

geografiska område är medvetande 

om de riskkällor som finns och 

skapa en delaktighet i lösningarna  

 

vilken planering avseende 

krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera 

under mandatperioden. 

Kommunen kommer primärt att fokusera 

på följande områden under 

mandatperioden: 

§.1 Livsmedel  

§.2 Nödvattenplanering och vad som 

händer vid långvarig vattenbrist   

§.3 Kraftförsörjning  

§.4 Antagonistiska hot  

§.5 Sjukdomshändelser som riskerar 

utvecklas till en pandemi  

 

Områdena kan komma att uppdateras i 

takt med att kontinuitetsplanering införs.    

Kommunen ska ta fram ett reglemente 

för krisledningsnämnden.  

Revideras vid behov och beslutas av 

fullmäktige  

Styrdokumentet, reglementet för 

krisledningsnämnden, planen för 

hantering av extraordinära händelser, 

samt utbildnings- och övningsplanen 

ska vara beslutade senast 31 december 

under den nya mandatperiodens 

första år. 

Utförs enligt krav 

Kommunen ska ta fram en plan för 

hantering av extraordinära händelser. 

Planen ska innehålla: 

o hur kommunen ska organisera sig 

under extraordinära händelser. 

o hur kommunens organisation för 

krisledning ska bedriva samverkan och 

ledning i syfte att uppnå inriktning och 

samordning. 

o vilka lokaler med nödvändig teknisk 

utrustning för samverkan och ledning 

som disponeras vid extraordinära 

händelser. 

Krisledningsplan, detta dokument och 

särskilda bilagor för ledningsplatser i 

kommunen beskriver detta.  

Kommunen ska ta fram en utbildnings- 

och övningsplan. 

Framgår i dokumentet Munkedals 

kommuns övningsplan.   
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§2. Geografiskt områdesansvar  

Krav på kommunen Lösning 

Kommunen ska ge aktörer som bedriver 

samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska område 

möjlighet att samverka i syfte att uppnå 

samordning av förberedelser inför 

extraordinära händelser. 

Utförs genom ett samverkansforum  

Kommunen ska under en extraordinär 

händelse kunna stå värd för en 

inriktnings- och samordningsfunktion 

(ISF) på lokal nivå, i syfte att verka 

för samordning av olika aktörers 

åtgärder. 

Kapacitet för detta finns idag, exakt 

struktur ska finnas i ett särskilt 

styrdokument.  

Kommunen ska ta initiativ till att en 

samlad lägesbild tas fram i samband 

med en extraordinär händelse. 

Regleras i krisledningsplan. 

Kommunen ska verka för att information 

till allmänheten vid en 

extraordinär händelse samordnas. 

Regleras i krisledningsplan. 

Kommunens förberedelser inför 

extraordinära händelser ska ske i 

samverkan med närliggande kommuner 

och relevanta aktörer utanför det 

egna geografiska området. En 

förutsättning för att samverkan ska ske 

är att de externa aktörerna vill och kan 

samverka med kommunen. 

Detta uppfylls genom att kommunen dels 

samverkar inom krissamverkan Fyrbodal. 

Berörda kommuner ska säkerställa att 

Viktigt meddelande till allmänheten 

(VMA) kan sändas via anläggningar för 

utomhusvarning genom att 

ljudsändare underhålls. 

Hanteras av Räddningstjänst Mitt 

Bohuslän.   

§3.Utbildning och övning  

Krav på kommunen Lösning 

Kommunen ska ha en regelbundet 

utbildad och övad krisorganisation. 

Även kommunens beredskapsfunktioner 

inom till exempel kommunalteknisk 

försörjning och krisstöd ska vara 

utbildade och övade. 

Kommunens övningsplan reglerar 

uppfyllanden av kravet 

Kommunen ska genomföra och 

utvärdera minst två övningar under en 

mandatperiod.  

 

Kommunens krisledningsnämnd och 

tjänstemannaledning ska övas minst en 

gång per mandatperiod. 

§.1 Övningar utvärderas enligt en 

särskild mall (Enkät). Mallen är 

designad så att de respondenter 

som deltager i övningarna, tvingas 

att fundera på s.k. rotorsaker till 

att olika beslut fattades.      

§.2 Kommunen kommer genomföra 

många mindre övningar, men som 

dock har tydliga syften.    

Kommunen ska, i den utsträckning 

tillfälle ges, delta i planering, 

genomförande och utvärdering av 

Uppfyllanden av kravet utförs genom att 

det i övningsplanen regleras hur 

kommunens deltagande på 
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samverkansövningar på regional eller 

nationell nivå som avser fredstida 

kriser. 

samverkansövningar ska se ut.  

 

§4.Rapportering  

Krav på kommunen Lösning 

Kommunen ska ha förmågan att ta emot 

och dela information med berörda 

krisberedskapsaktörer med stöd av den 

teknik och metodik som tillämpas 

nationellt och regionalt för samverkan 

och ledning vid samhällsstörningar 

(till exempel WIS och Rakel). 

Rutin för detta regleras i 

krisledningsplanen och andra 

styrdokument.   

Kommunen ska ha förmåga att ge 

länsstyrelsen en samlad rapport om 

läget i kommunen vid en extraordinär 

händelse. 

Rutin för detta regleras i 

krisledningsplanen.   

 

7.Ekonomi och Mål 
Det är kommunens ansvar att den statliga ersättningen som utgår för dessa 

uppgifter används i enlighet med de villkor som gäller för användningen av 

ersättningen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) följer årligen upp 

kommunernas arbete med krisberedskap och så även civilt försvar. Detta görs 

genom att kommunerna är ålagda att senast den 15 februari varje år redovisa 

det genomförda krisarbetet och de tillhörande kostnaderna. 

Vid något tillfälle under varje mandatperiod förlägger Länsstyrelsen ett besök i 

varje kommun. Kommunen får då redogöra för hur de genomförda övnings-, 

utbildnings-, och arbetsinsatserna har genomförts och hur de uppfyller villkoren 

för den erhållna statliga ersättningen.  

Målsättning för kommunens arbete med ekonomi och uppföljning är att: 

§.1 Ha en tydlig plan för hur krisberedskapsarbetet samt arbetet med civilt 

försvar ska bedrivas  

 

§.2 Den erhållna statliga ersättningen används korrekt och effektivt. 

 

Övergripande Mål     

De mål som ligger till grund för detta dokument är följande: 

1) Kommunen ska uppfylla kraven från de olika intressenter och aktörer som 

berörs av en extraordinär händelse eller en situation med höjd beredskap.  

2) Kommunen ska ha en risk- och sårbarhetsanalys som lever upp till de krav 

som ställs på kommunen i syfte att stärka kommunens förmåga att 

upprätthålla samhällsviktig verksamhet före, under och efter en extraordinär 

händelse.  
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3) Kommunen ska på ett strukturerat sätt utveckla förmågan att hantera 

extraordinära händelser genom att ha ett väl utvecklat och systematiskt 

förebyggande arbete.  

4) kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig 

verksamhet inom kommunens geografiska område ges möjlighet att 

samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och vid 

åtgärder under en extraordinär händelse  

5)  Munkedals kommun ska vara en trygg och säker plats för alla att vistas i 

och kommunen ska kunna hantera och informera om händelser på ett 

effektivt och förtroendeingivande sätt.   

6) Kommunen ska vara väl förberedd att hantera en extraordinär händelse och 

för en situation med höjd beredskap genom att tid har lagts på utbildning, 

övning och utvärdering.  

7) Munkedals kommun ska ha en god förmåga att rapportera till berörd aktör 

och/eller intressent före, under och efter en extraordinär händelse.  

8) Kommunen ska ha en krigsorganisation med inbyggda processer som kan 

hantera en situation med höjd beredskap.    

 

8.Kort om övningar 
Inför alla övningar ska ett tydligt mål och syfte tas fram som bestämmer vad som 

ska övas. Efteråt ska övningarna utvärderas med hjälp av givna indikatorer för att 

se om målet nåddes.  

Övningar inom krisberedskaps eller höjd beredskap som utförs kan bestå av 

följande övningstyper: 

Table Top Benämns även skrivbordsövning och består av att man 

diskuterar kring ett givet scenario. Kan ta från 5 – 30 

minuter i övningsdelen och sedan utvärderas övningen 

direkt efter. Total tidsåtgång ca 1-2 timmar. 

Larmövning Testar vilka funktioner som man får tag på och om dessa 

kan samlas på en angiven plats och tidpunkt. Kan 

kombineras med startövning. 

Startövning Testar förmågan att starta upp krisledningsarbetet, det vill 

säga att kalla in personal, välja lokal, ta fram nödvändigt 

material och teknikstöd fram till en första lägesbild över 

övningsscenariot. Kan kombineras med larmövning. 

Spelövning Innebär att krisledningen testas fullt ut under ett scenario 

med motspel och upptrappning av en händelse. Testar 

ledningsförmågan, mötesdisciplin, struktur, prioriteringar, 

kommunikation, roller och ansvar. 

Samverkansövning Genomförs för att öva samverkan med andra aktörer 

lokalt och regionalt. 

 

108



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 15 av 16 

9.Höjd Beredskaps och civilförsvars planering 2020  
Från staten finns tre inriktningar som är prioriterade för stödet som kommunen 

tillhandahålls. Dessa är: 

§.1 Kompetenshöjning gällande totalförsvar  

§.2 Säkerhetsskydd  

§.3 Krigsorganisation och krigsplacering  

Kraven på kommunerna är ännu inte särskilt detaljrika, men efter 2020 kommer 

den s.k. kristidsverksamhets delen att lyftas in i överenskommelsen2.  

 

 

Kommunens uppgifter och lösningar 

§1. Kompetenshöjning gällande totalförsvar  

Krav på kommunen Lösning 

Nyckelpersoner i kommunens 

organisation ska under perioden genom 

utbildning ges kunskaper om höjd 

beredskap och totalförsvar. 

Kommunen kommer fokusera på att 

utbilda KS och kommunens krisledning. 

Utbildningen standardiseras och 

kommer att vara s.k. öppen utbildning.    

 

§2. Säkerhetsskydd  

Krav på kommunen Lösning 

Kommunen ska ha en 

säkerhetsskyddschef. 

Kommunen har en säkerhetsskyddschef 

och även en utsedd biträdande 

säkerhetsskyddschef.  

Kommunen ska ha rutiner och materiel 

(säkerhetsskåp m.m.) för att 

kunna hantera uppgifter som omfattas 

av sekretess och som rör Sveriges 

säkerhet utan att de röjs, ändras eller 

förstörs. 

Arbetet med detta är starkt kopplat till 

framtagandet av en process för 

säkerhetsskyddsanalys.  

 

Förbättringar och/eller revideringar inom 

området kommer att ske löpande efter 

behov.  

Kommunen ska under perioden 2018-

2020 etablera en process för 

säkerhetsskyddsanalys samt analysera 

prioriterade delar av kommunens 

verksamhet. 

Framtages och ska vara klart senast 15 

januari 2020.    

 

§3.Krigsorganisation och krigsplacering  

Krav på kommunen Lösning 

Kommunen ska under perioden påbörja 
en planering för sina uppgifter 
inom totalförsvaret. Planeringen ska avse 
den verksamhet som 
kommunen ska bedriva under höjd 
beredskap samt dess 

§.1 Krigsplaceringar kommer att 

utföras 

§.2 En detaljerad beredskapsplan 

utvecklas  

§.3 Organisationen ska byggas upp och 

förbättras under hela 

                                           
2 LEH kap 3 § 3 och lagen (1992:1403) 
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krigsorganisation och krigsplaceringar. mandatperioden genom att 

kontinuitetsplaneringen som 

bedrivs kommer att bidra med 

ytterligare svar på vad som är 

viktigt och kritiskt för 

upprätthållande av verksamheten.   

 

§4.Ledningsansvar  

Krav på kommunen Lösning 

Kommunen bör utbilda och öva 

kommunstyrelsen i uppgiften att under 

höjd beredskap ansvara för kommunens 

ledning. 

Regleras i beredskapsplanen 

Kommunen bör inom ramen för den 

statliga ersättningen medverka i 

utbildningar och övningar som anordnas 

av länsstyrelsen och delta i 

övning anordnad av annan statlig 

myndighet. 

Kommunen kommer medverka i TFÖ 2020 

och andra lämpliga aktiviteter som 

anordnas av staten.  

 

§5. Geografiskt områdesansvar  

Krav på kommunen Lösning 

Kommunen bör informera berörda lokala 

aktörer om arbetet med 

beredskapsförberedelser och 

möjligheter till samverkan på lokal nivå. 

Regleras i beredskapsplanen 

 

§6. Rapportering  

Krav på kommunen Lösning 

Kommunen ska medverka vid införandet 
av ett tilldelat tekniskt system 
för informationsutbyte. 

Regleras i beredskapsplanen, och 

förutsätter att införandet inte medför 

några större kostnader  

 

 

Kommunen ska i samverkan med 
länsstyrelsen implementera rutiner för 
rapportering och för lägesbilder. 

Regleras i beredskapsplanen 
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1.Inledning 
Detta dokument beskriver hur Munkedals kommun organiserar, samordnar, 

samverkar och leder arbetet vid en kris eller vid hot om en kris, på en central nivå. 

Krisledningsplanen ska vara i linje med gällande lagstiftning och förordning. 

Dokumentet ska härmed fortlöpande uppdateras av kommunen i syfte att 

säkerställa att dokumentet följer utvecklingen inom kommunen avseende 

samverkan samt kommunens organisering och riskbild utifrån genomförda risk-och 

sårbarhetsanalyser och/eller kontinuitetsanalyser    

1.1 Dokumentets disposition 

Inledningsvis beskriver krisledningsplanen sitt eget syfte och målsättning. Den 

förklarar även i den inledande delen hur svensk krisberedskap är uppbyggd och 

vilka principer som krisberedskapsarbetet vilar på. Utifrån detta tydliggörs var i 

kommunens olika delar kriser hanteras och vem som har ansvaret för att hantera 

dem. 

Därefter beskrivs de olika krisberedskapsnivåerna som den centrala 

krisberedskapsorganisationen ska arbeta efter för att möjliggöra proaktivitet och 

struktur i arbetet.  

I nästa steg förklaras hur kommunens centrala krisledningsorganisation är 

uppbyggd, vilka funktioner den består av, vad dessa funktioner ska utföra samt 

vilka ytterligare resurser och aktörer man kan begära stöd av. 

Avslutningsvis följer en beskrivning av hur krisledningsorganisationen är tänkt att 

arbete utifrån en förväntad eller inträffad händelse. Även vissa förkortningar och 

begrepp definieras. 

1.2 Dokument kopplade till krisledningsplanen 

Följande dokument är kopplade till Krisledningsplanen: 

1) Munkedal kommuns gällande plan för arbete med krisberedskap 

2) Munkedal kommuns gällande Risk-och sårbarhetsanalys  

3) Munkedal kommuns handlingsplaner/rutiner och checklistor 

4) Kontinuitetsplaner   

5) Beredskapsplan för Höjd beredskap  

Dokumenten som är kopplade till Krisledningsplanen kan i vissa fall omfattas av 

sekretess enligt OSL (2009:400) eller av annan lagstiftning som möjliggör 

sekretess.   
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1.3 Syfte 

Syftet med kommunens centrala krisledningsplan är att: 

1) Före krisen inträffar klargöra kommunens krishanteringsorganisation 

och förtydliga dess uppgifter och ansvarsförhållanden vid en kris eller 

extraordinär händelse, 

2) Under krisen ha en god förmåga att flexibelt och proaktivt hantera 

händelsen 

3) Efter krisen tillvarata erfarenheterna från händelsen och dra lärdom av 

dessa.  

1.4 Målsättning 

Munkedals kommuns målsättning med krisledningsplanen är att: 

1) Skapa en förmåga att tidigt få kännedom om och överblicka krisen, 

2) Säkerställa bevarat förtroende för och driften av den kommunala 

verksamheten, 

3) Vid behov initiera och aktivt samordna och koordinera krishanteringen 

med andra aktörer samt, 

4) Ge alla medborgare och andra aktörer bästa möjliga förutsättningar att 

fatta egna kloka beslut genom att förse dem med snabb, öppen och 

korrekt information. 
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2. Krishantering i Munkedals kommun 

2.1 Grundläggande principer i krishantering 

Ansvaret flyttar inte vid en kris. Den som har ansvaret för en verksamhet under 

normala förhållanden har det också vid en kris. Enligt grundprinciperna för svensk 

krishantering ska en kris så långt som möjligt hanteras av den som drabbats. 

Ansvarsprincipen Principen innebär att den som ansvarar för en verksamhet 

under normala förhållanden, ska ha motsvarande ansvar 

under en krissituation. I ansvaret ligger även att samverka 

och samordna arbetet med andra aktörer för att samhällets 

samlade resurser ska kunna tillvaratas på bästa sätt och 

användas effektivt. 

Likhetsprincipen  Principen innebär att organisationen och arbetssättet under en 

kris bör så långt som det är möjligt bygga på det som gäller 

under normala förhållanden. 

Närhetsprincipen  Principen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar, av 

de närmast berörda och ansvariga. 

 

2.2 Kommunens geografiska områdesansvar 

Geografiskt områdesansvar finns på nationell, regional och lokal nivå. I enlighet 

med gällande lagstiftning1 har Munkedals kommun ett geografiskt områdesansvar 

på lokal nivå som innebär att kommunen vid extraordinära händelser i fredstid ska 

verka för att: 

1) Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i 

planerings- och förberedelsearbetet,  

2) De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 

händelse samordnas 

3) Informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 

Det är viktigt att poängtera att de verksamheter och aktörer som blir drabbade i 

dessa situationer fortfarande har ett ansvar att lösa de problem som drabbat dem. 

Detta är kopplat till viktiga grundläggande principer i svensk krishantering.  

Det är av avgörande betydelse att kommunen vid extraordinära händelser och 

andra större kriser, där många aktörer ska lösa problem samtidigt, faktiskt tar 

initiativet och följer de ovanstående punkterna för att samverka och samordna 

krishanteringsåtgärder samt informera allmänheten. Det innebär att 

krishanteringsåtgärderna effektiviseras genom att de utförs där de bäst behövs 

samtidigt som allmänheten kan ta kloka beslut utifrån den samordnade 

informationen från kommunen. 

Ansvar vid en kris 

I enlighet med krishanteringsprinciperna ska en kris inom Munkedals kommun, så 

långt som det är möjligt, hanteras av den förvaltning eller bolag som drabbats. 

Varje förvaltning och bolag ska upprätta en egen krisledningsplan för att kunna 

tillgodose effektiv krishantering. Deras krisledningsplan ska revideras varje 

                                           
1 2 kap 7 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

119



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 9 av 31 

mandatperiod, i förekommande fall fastställas av respektive nämnd och vara 

förenlig med den centrala krisledningsplanen. Säkerhetsstrateg i kommunen finns 

tillgänglig som stöd för förvaltningarna vid upprättande av nya krisledningsplaner. 

Munkedals kommuns centrala krisledning bör exempelvis aktiveras i de fall flera 

förvaltningar eller bolag är berörda och krishanteringsåtgärderna behöver 

samordnas eller när informationsbehovet är stort. 
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3. Krisberedskapsnivåer 
För att kunna anpassa kommunens krisledning finns fyra krisberedskapsnivåer som 

Munkedals kommun arbetar efter. Kommunchefen beslutar om nivå 1–3. 

Krisledningsnämnden beslutar om nivå 4. 

Syftet med de framtagna krisberedskapsnivåerna är att skapa en mental 

förberedelse hos den personal som ingår i kommunens centrala 

krisledningsorganisation. Det syftar även till att skapa en förutsägbarhet för vilka 

åtgärder som kan komma att vidtas vid en viss typ av händelse. 

 Vad som sägs om Kommunchefens ansvar och befogenheter i detta dokument 

gäller i samma utsträckning Kommunchefens ersättare. 

De fyra (4) beredskapsnivåerna är: 

3.1 Nivå 1 – Grundberedskap 

Munkedals kommuns krisberedskap upprätthålls normalt på denna nivå. Vid 

grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner och 

verksamhetsmål. 

3.2 Nivå 2 – Störning 

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben och dess stödfunktioner i beredskap. 

Förutsättningar för denna nivå är:  

• Larm eller information om en förestående samhällsstörning utgör 

grund för att inta denna beredskapsnivå,  

• vädervarningar klass 2 från SMHI eller en händelse i en kommunal 

verksamhet som förvaltningen själv hanterar.  

• I övrigt arbetarkommunen och dess verksamheter enligt ordinarie 

rutiner och verksamhetsmål. 

Vid beredskapsnivå 2 ska: 

1) Kommunchefen löpande bevaka händelsen genom att Säkerhetsstrateg, 

eller annan utpekad om möjligt, följer händelseutvecklingen och 

återkopplar till kommunchef. Loggbok ska vid behov föras vid löpande 

bevakning. (Berörda förvaltningar eller bolag för egen logg.) 

2) Övriga i krisledningsstaben ska underrättas om situationen och om 

möjligt bereda sig på att inställa sig inom max tre (3) timmar efter 

Kommunchefens beslut att aktivera hela krisledningsstaben. 

3) Informationsfunktionen ska förbereda en kommunikationsstrategi och 

arbeta enligt kommunens kriskommunikations strategi om situationen 

kräver kommunikationsinsatser. 

4) Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation ska om 

möjligt informeras av Säkerhetsstrateg, eller annan utpekad som följer 

händelseutvecklingen enligt första punkten, att krisberedskapsnivå 2 har 

intagits. 

5) Informationsfunktionen ska vid behov informera internt via intranät och 

eventuellt andra lämpliga informationsvägar om rådande 

beredskapsläge och orsakerna till detta. 

3.3 Nivå 3 – Stabsläge 

Vid denna nivå har kommunchefen beslutat att den centrala krisledningsstaben ska 

samlas enligt angiven plats och tidpunkt. Grund för nivå 3 är:  
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1) Larm eller information om en förestående samhällsstörning eller 

extraordinär händelse inom kommunens verksamhet kan utgöra grund för 

att man intar denna krisberedskapsnivå.  

2) Andra omständigheter som kan utgöra grund för att inta stabslägen är 

exempelvis svårigheter att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner till 

följd av en särskild yttre händelse 

3)  Det finns ett starkt behov av samordning. 

Vid beredskapsnivå 3 ska: 

1) Krisledningsstaben larmas efter beslut från kommunchefen och 

samlas vid ledningsplatsen och påbörjar arbete enligt 

krisledningsplanen. 

2) Kommunchefen informerar Krisledningsnämndens ordförande om 

händelsen. Vid behov bör Krisledningsnämndens ordförande 

meddela övriga ledamöter och förbereda nämnden på att inställa sig 

för sammanträde. 

3) Kommunchefen utser en stabschef och besätter de övriga 

stabsfunktionerna som är aktuella. 

4) Kommunchefen leder ett startmöte för att ställa samman en 

lägesbild och redogör därefter för ett Beslut i Stort (BiS). 

5) Stabschefen tar över ansvaret för det operativa arbetet i 

Krisledningsstaben och upprättar en stabsarbetsplan. 

6) Informationsfunktionen tar fram en kommunikationsstrategi och 

arbetar enligt detta dokument och övriga anslutande rutiner och 

riktlinjer. 

7) Funktionerna Information, Bemanning- och Service samt 

Lägesuppföljning stärks upp med ytterligare personal och bildar 

arbetsgrupper för att stödja samt stå till krisledningsstabens 

förfogande. 

8) Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation 

informeras av stabschefen, eller den som denne utser, att 

beredskapsnivån intagits och varför. Information till Länsstyrelsen 

är prioriterad. Vid behov avropas inriktning- och 

samordningspersoner från andra aktörer till kommunens centrala 

krisledning. 

9) Stabschefen informerar kommunal personal om att beredskapsnivån 

intagits och varför. 

10) Stabschefen ska planera för långsiktighet i arbetet och vara redo 

att införa skifttjänstgöring vid behov.  

11) Kommunchefen har möjlighet att återkalla beviljade ledigheter 

samt omfördela personella resurser. 
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3.4 Nivå 4 – Extraordinär händelse  

Hela krisledningsstaben träder i händelse av detta slag i kraft fullt ut. 

Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Kommunchefen 

bedömer huruvida krisledningsgrupperna på förvaltningsnivå ska aktiveras. 

Exempel på när krisberedskapsnivå 4 kan tillämpas är vid kraftigt behov av 

prioritering mellan kommunens krishantering och ordinarie verksamhet. 

Förutom vad som anges vid krisberedskapsnivå 3 ska vid nivå 4: 

1) Kommunchefen informera Krisledningsnämndens ordförande om 

situationen som utifrån uppgifterna beslutar att Krisledningsnämnden 

aktiveras. 

2) Om Kommunchefen bedömer att behovet kräver det, ska 

krisledningsgrupper på förvaltningsnivå aktiveras. Dessa grupper ska 

följa sina krisledningsplaner på förvaltningsnivå.  

3) Kommunens centrala krisledningsstab skapar riktlinjer för tydliga och 

långsiktiga prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet. 

4) Skifttjänstgöring tillämpas efter behov. 

5) Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för personal vid 

drabbade verksamheter. 
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4. Organisation av kommunens krisledning 
Den centrala krisledningen i Munkedals kommun utgörs av en Krisledningsnämnd 

och en Krisledningsstab med, vid behov, förstärkta arbetsgrupper till funktionerna 

Information, Lägesuppföljning samt Bemanning- och Service. 

4.1 Krisledningsnämnden 

Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag och förtydligas i nämndens 

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

utses av valberedningen inför varje ny mandatperiod. 

Nämndens ordförande, eller i dennes frånvaro vice ordförande, bedömer 

tillsammans med kommunchefen om en viss händelse ska betraktas som 

extraordinär2. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att 

Krisledningsnämnden ska aktiveras. Omständigheterna i det särskilda fallet avgör. 

Nämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är vid handen. 

Viktigt att förstå är att syftet då enbart är att informera nämnden och att hålla den 

förberedd om läget förvärras. 

Bedömer Krisledningsnämnden att den ska träda i funktion får nämnden överta 

beslutanderätten för hela eller delar av verksamheter från kommunens nämnder, 

enligt nämndens reglemente och med hänsyn till händelsens art och omfattning. 

Beslut som tas av Krisledningsnämnden måste enligt reglementet snarast anmälas 

till berörd ordinarie nämnd. 

Krisledningsnämndens beslut ska utgöras av normativa beslut, det vill säga 

principiella och övergripande beslut. De fastställer inriktning och sätter ramar för 

den strategiska ledningen. Krisledningsnämnden ska vara beslutsför inom max tre 

(3) timmar efter beslut om aktivering. 

Krisledningsnämndens uppgifter i stort är att: 

1) Besluta om inriktning för kommunens krishantering. 

2) Ta beslut i frågor där åtgärderna kan få betydande ekonomiska 

konsekvenser, väsentliga miljövärden förstöras eller betydande enskilda 

intressen skadas. 

3) Beslut i principiella frågor. 

4) Ta beslut om förändrade servicenivåer och omfördelning av kommunens 

resurser. 

5) Vid behov begära externt stöd. 

6) Besluta om stöd till enskilda. 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion ska ett ledningsstöd kopplas till denna för 

att dokumentera. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. 

Krisledningsnämnden beslutar om när extraordinär händelse upphör. Vid beslut om 

avveckling ska nämnden informera kommunchefen. Krisledningsnämndens beslut 

ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Även Kommunstyrelsen 

samt Kommunfullmäktige har rätt att besluta om Krisledningsnämndens 

upphörande. 

4.2 Krisledningsstab 

Krisledningsstaben är en tjänstemannastab bestående av Kommunchefens 

ledningsgrupp, kommunikatör samt Säkerhetsstrateg.  

                                           
2 Definitionen av extraordinär händelse återfinns under stycket ”Definitioner”. 
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Krisledningsstaben ska utifrån händelsens art även kompletteras med en önskvärd 

resurs. Den önskvärda resursen kan vara från flera olika aktörer som alla är 

inblandade i händelsen. Deras närvaro i krisledningsstaben syftar till att skapa en 

gemensam inriktning och samordning i krishanteringsåtgärderna mellan kommunen 

och andra berörda aktörer. Den önskvärda resursen har ingen beslutanderätt i 

kommunens krisledningsstab, men ska ha ett mandat från den egna organisationen 

att kunna besluta om samordning av deras åtgärder. 

Krisledningsstaben ska på samma sätt vara redo att utse någon från kommunen 

med lämplig kompetens och mandat att utgöra en inriktnings- och 

samordningsfunktion åt andra aktörer som till exempel Länsstyrelsen eller annan 

aktör som kallar till ett samverkansmöte. 

Krisledningsstabens arbete leds av en stabschef som utses av kommunchefen från 

händelse till händelse. I krisledningsstaben ingår funktionerna Kommunchef, 

Stabschef, Ledningsstöd, Ekonomifunktion, Informationsfunktion, 

Lägesuppföljningsfunktion samt Bemannings- och servicefunktion. De tre 

sistnämnda kan vid behov stärkas med ytterligare personal och bildar då 

Informationsgrupp, Lägesuppföljningsgrupp samt Bemannings- och servicegrupp 

där motsvarande funktion i Krisledningsstaben leder gruppens arbete. 

Kommunchefen äger rätten att dimensionera krisledningsstaben utifrån behovet för 

händelsen för att möjliggöra en flexibilitet i organisationen. Vid beslut om att inta 

krisberedskapsnivå 4 ska hela krisledningsstaben aktiveras. 

Krisledningsstaben bereder ärenden åt Krisledningsnämnden och ansvarar för 

kommunens strategiska ledning. Den fattar beslut om verkställighet av normativa 

beslut och följer upp dessa. Krisledningsstaben samverkar med externa aktörer, 

samordnar arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om 

inriktning för omfallsplanering. 

Krisledningsstabens avveckling beslutas av Kommunchefen. Krisledningsstabens 

arbete kan fortsätta även efter att Krisledningsnämnden fattat beslut om att 

extraordinär händelse har upphört.  

Krisledningsstabens uppgifter i stort är att: 

1) Bedöma den akuta situationen och analysera den på kort och lång sikt. 

2) Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen. 

3) Följa och dokumentera händelseutvecklingen samt arbeta med 

omfallsplanering, det vill säga tänkbara alternativa 

händelseutvecklingar. 

4) Ta fram underlag för beslut samt förbereda föredragningar till 

Krisledningsnämnden. 

5) Planera för åtgärder på längre sikt och analysera behovet av insatser 

och resurser inom den centrala krisledningsorganisationen och för 

kommunens verksamheter. 

6) Samverka och samordna krishanteringsarbetet med externa aktörer och 

skapa underlag för krisinformation. 

6) Skapa underlag för krisinformation. 

7) Planera för uthållighet i organisationen. 

8) Planera för avveckling av krisledningsorganisationen. 

4.3 Tjänsteman i Beredskap 

Munkedals kommuns Tjänsteman i Beredskap (TiB) är tillika Räddningschef i 

Beredskap vid Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Avtal finns upprättat och 
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tydliggör förväntningar, krav och kontaktvägar mellan kommun och 

räddningstjänsten.  

Kommunens TiB kan enklast förklaras som en ”trycka på knappen”-funktion. Den 

har inget mandat att fatta beslut om aktivering av kommunens centrala 

krisledningsorganisation eller andra åtgärder. Dess uppgift är att larma kommunens 

centrala krisledningsorganisation enligt en särskild larmrutin och inledningsvis 

stötta Kommunchefens beslutsfattande genom en redogörelse av händelsen som 

utgör en första lägesbild över situationen. Därefter träder Tjänsteman i Beredskap 

tillbaka. 

Syftet med Tjänsteman i Beredskap är att säkerställa att Munkedals kommun har 

en tydlig kontaktväg in i den centrala krisledningsorganisationen som är tillgänglig 

dygnet runt, året runt. Det är särskilt viktigt gentemot externa aktörer som 

Länsstyrelsen, Trafikverket, Vattenfall med mera. Även internt finns det en klar 

fördel att larma via Tjänsteman i Beredskap genom att man når hela 

krisledningsorganisationen med ett enda samtal. När man har lämnat sin 

redogörelse kan man återgå till att hantera den inträffade händelsen. 

Tjänsteman i Beredskap ansvarar även, under avtalade tider på dygnet, för 

Munkedals kommuns omvärldsbevakning. 
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4.4 Organisationsstruktur Munkedals centrala krisledning 
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4.5 Organisationsstruktur Munkedals Krisledningsstab 
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4.6 Krisledningsstabens funktioner 

Kommunchef 

Kommunchefen har det övergripande ansvaret för att leda krisledningsarbetet och 

hålla Krisledningsnämnden informerad. Kommunchefen ska skapa en inriktning för 

krishanteringsarbetet genom ett Beslut i Stort (BiS). 

Kommunchefen har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Munkedals 

kommun vid en extraordinär händelse, krisberedskapsnivå 4, i enlighet med 

Krisledningsnämndens beslut. 

Vid Krisberedskapsnivå 1–3 är Kommunchefen beslutsfattare i krisledningsstaben. 

Kommunchefen har rätt att oberoende av krisberedskapsnivå adjungera personal 

från kommunens bolag och efterfråga samverkanspersoner från externa aktörer. 

Kommunchefen har även rätt att ta ytterligare personal i anspråk inom kommunens 

organisation för att tjänstgöra inom krisledningsorganisationen. 

Kommunchefens arbetsuppgifter består i att: 

1) Vara ytterst ansvarig för arbetet i krisledningsstaben 

2) Vara beslutsfattare (Vid mindre händelser kan Kommunchefen välja att 

själv utgöra stabschef, men i normalfallet delegerar Kommunchef 

stabschefsuppgiften till annan medlem i krisledningsstaben) 

3) Skapa ett inriktningsbeslut, benämnt Beslut i Stort (BiS) 

4) Kommunicera med Krisledningsnämnden och vara föredragande 

tjänsteman vid deras sammanträden 

5) Följa upp arbetet och säkerställa att det egna inriktningsbeslutet eller 

beslut från Krisledningsnämnden omsätts i åtgärder och/eller aktiviteter  

6) Utifrån händelsen adjungera personal från kommunala bolag eller 

externa aktörer 

7) Ta i anspråk annan personal inom kommunens verksamhet för 

tjänstgöring inom krisledningsorganisationen 

 

Stabschef 

Kommunchefen utser en stabschef bland medlemmarna i krisledningsstaben. Vem 

som utses kan variera från händelse till händelse. 

Stabschefens arbetsuppgifter består i att: 

1) Leda, samordna och planera det operativa arbetet i krisledningsstaben 

2) Ansvara för att stabsorienteringar blir utförda 

3) Rapportera till Kommunchef 

4) Ansvarig för att lägesbilden uppdateras och hålls tillgänglig 

5) Beakta behovet av att bemanna grupper till Information, 

Lägesuppföljning samt Bemanning- och Servicefunktionerna 

6) I samråd med informationsfunktionen samordna informationen till 

allmänhet, media och kommunens personal 

7) Planera för uthållighet i staben och vid behov förbereda och aktivera 

skifttjänstgöring 
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Ledningsstöd 

Är en administrativ resurs till krisledningsstab och krisledningsnämnd 

Ledningsstödets arbetsuppgifter består i att: 

1) Hantera dokumentationen för Krisledningsstaben 

2) Dokumentera inkommande information, vilka beslut som tas och vem 

som gör vad. Det ska i efterhand vara möjligt att utläsa vart 

informationen kom ifrån, vad den gällde och till vem informationen 

delgavs 

3) Dokumentera kommunens åtgärder i WIS 

Informationsfunktion (Leder informationsgrupp) 

Funktionen ansvarar för att informationsarbetet sker enligt gällande planer och 

rutiner. I samråd med stabschef ska informationsfunktionen samordna 

informationen till allmänhet, media och kommunens personal. Se vidare 

information under rubriken kriskommunikation.   

Lägesuppföljningsfunktion (Leder lägesuppföljningsgrupp) 

Kan utgöras av enskild medlem i krisledningsstaben. Vid behov bemannas den med 

ytterligare personal och stabsmedlemmen blir då ansvarig för 

lägesuppföljningsgruppens arbete.  

Funktionens arbetsuppgifterna består i att: 

1) Vara kontaktvägen in i krisledningsstaben när den är upprättad 

2) Hantera inkommande ärenden 

3) Underrätta Länsstyrelsen och andra lämpliga aktörer om att vi aktiverat 

krisledningsstab 

4) Säkerställa att krisledningsstaben har samband med involverade aktörer 

5) Bevaka händelseutvecklingen genom att följa nyhetsflöde och andra 

aktörers lägesbilder i WIS  

6) Genomföra omfallsplanering 

 

Ekonomifunktion 

I Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor anges att kommunen under vissa 

förutsättningar har rätt till ersättning av staten för kostsamma räddningsinsatser. 

Det är därför mycket viktigt att samtliga kostnader som uppstår i samband med 

krisledningsarbetet redovisas på ett särskilt konto. Det ökar nämligen 

möjligheterna att i efterhand direkt se vad beslut och åtgärder har kostat och är 

tänkt underlätta arbetet att ansöka om statsbidrag efter att krisen är över.  

Funktionens arbetsuppgifter består i att: 

1) Säkerställa att ett särskilt konto finns upprättat  

2) Förmedla behovet av särredovisning av kostnaderna till berörda parter 

inom kommunens verksamhet 

 

Bemannings- och servicefunktion (Leder Bemannings- och Servicegrupp) 

Funktionen aktiveras vid behov. Har till uppgift att säkerställa en bemanning över 

tid och skapa uthållighet i den centrala krisorganisationen med tillhörande 

stödfunktioner. Funktionen ansvarar även för mat och dryck till krisledningsstaben. 

Vid behov understödjs funktionen av ytterligare personal och bildar då en 
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Bemannings- och Servicegrupp. Stabsmedlemmen som innehar Bemannings- och 

servicefunktionen ansvarar då för gruppens arbete. 

Arbetsuppgifterna för Bemannings- och servicefunktionen består i att: 

1) Planera för arbete i skift över tid 

2) Säkerställa att nyckelfunktioner inom krisledningsstaben inte arbetar för 

länge och att avlösning sker 

3) Ansvara för förplägnad till krisledningsstaben 

4) Genom servicegruppen ansvara för övrig service till 

krisledningsorganisation. Övrig service kan exempelvis utgöras av 

iordningställande av lokaler och praktikaliteter som IT och 

kontorsservice 

Ianspråktagande av personal 

Informationsgrupp, Lägesuppföljningsgrupp samt Bemannings- och Servicegrupp 

bemannas efter behov. Kommunchefen beslutar om ianspråktagande av ytterligare 

personal inom kommunen för tjänstgöring i krisledningsorganisationen. 
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5. Andra aktörer och resurser 

5.1 POSOM 

Förvaltning Välfärd, genom avdelnings/enhetschef för IFO, ansvarar för POSOM-

verksamheten i Munkedals kommun. Beslutsfattare gällande aktivering av POSOM 

är avdelnings/enhetschef för IFO, eller dennes ersättare, samt Kommunchef när 

Krisledningsstaben är aktiverad. POSOM kan aktiveras utan att någon del av 

kommunens krisledningsorganisation är igång. 

POSOM är en förkortning för psykiskt och social omhändertagande. Enligt ramarna 

för POSOM Munkedal ska gruppen aktiveras vid större händelser av allvarligare art, 

som genererar omfattande stödinsatser av psykosocial karaktär som inte 

samhällets normala resurser kan hantera. 

5.2 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

Räddningstjänsten kan vid behov stötta kommunens krisledning med kompetent 

personal som kan tilldelas arbetsuppgifter som exempelvis stabsarbete där de vid 

skiftestjänstgöring kan agera både stabschef och stabsmedlem. De kan även utföra 

omvärldsbevakning, analys- och bedömningsstöd samt säkerställa samverkan och 

samband. 

5.3 Försvarsmakten 

Försvarsmakten kan i fredstid ha en stödjande funktion till samhället. Stödet kan 

bestå av manskap, terränggående fordon med mera. Vid en räddningsinsats kan 

Försvarsmakten enligt lagen om skydd mot olyckor bistå räddningstjänsten. Det 

utgår då inte någon ersättning till Försvarsmakten.  

Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan kommunen begära stöd. 

Försvarsmakten är då enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till 

civil verksamhet skyldig att ta ut en avgift som innebär full kostnadsbetäckning för 

deras utgifter i samband med stödinsatsen till kommunen. 

5.4 VG Stab 

VG Stab är en regional, frivillig resurspool som kan förstärka, komplettera och 

avlasta befintliga ledningsorganisationer vid samhällsstörningar.  

Poolen består i dagsläget av närmare femtio personer från kommuner, 

räddningstjänster, Västra Götalandsregionen och några myndigheter i länet. I 

poolen finns personer med kompetens inom bland annat stabsledning, 

räddningstjänst, kommunikation samt analys och bedömning.  

VG Stab förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och förfrågan om stöd 

görs via Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap. 
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5.5 Samhällsviktig verksamhet som utförs av privata 

aktörer 
För att säkerställa driften av samhällsviktig kommunal verksamhet som utförs av 

en privat aktör, är det viktigt att ställa samma krav gällande genomtänkt 

krisberedskap, uppdaterad krisledningsplan samt utbildning och övning på dessa. 

Detta är en särskilt viktigt vid upprättande av avtal mellan kommunen och den 

privata aktören. Upphandlaren och annan involverad personal ansvarar för att detta 

förtydligas i avtalet.  

Säkerhetsstrateg finns tillgänglig som stöd vid upprättande av avtal för att bidra 

med krisberedskapsperspektivet och ansvarar för att detta följs upp av den privata 

aktören efter att avtalet börjat gälla. 
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6. Krisledningsorganisationens arbete 
Munkedals kommuns krisledningsorganisation ska dygnet runt, året runt, kunna 

aktiveras och inom max tre (3) timmar påbörja krishanteringsarbete. 

Krisledningsorganisationens arbetssätt ska vara tydligt och kännetecknas av ett 

tidigt agerande med förmåga till flexibel anpassning av krisledningsorganisationen 

uppbyggnad utifrån händelsens omfattning och art. 

 

Beslutsmodell inom Munkedals kommuns krisledningsorganisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1. Händelse eller förvarning om händelse  

Vid signaler om förestående händelse eller redan inträffad händelse, som fångas 

upp av kommunens förvaltningar eller bolag, ska informationen vidarebefordras till 

Tjänsteman i Beredskap. Innan man larmar kommunens TiB ska 

verksamhetsansvarig ha informerats och gjort en bedömning huruvida aktuell 

förvaltning klarar av att hantera händelsen på egen hand eller inte.  

Följande kriterier utgör stöd i bedömningen: 

 Ordinarie rutiner eller ledningsstrukturer inte svarar mot situationens 

krav 

 Flera verksamheter berörs 

 Stort samordningsbehov 

 Stort informationsbehov 

Den som larmar TiB ska vara beredd på att svara på följande frågor: 

HÄNDELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDÖMNING AV 

KOMMUNCHEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVÅ PÅ 

KRISLEDNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVÅ PÅ 

BESLUTS-

FATTANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef 

Förvaltning / 

Bolag 

Kommunchef 

Krislednings-

nämnd 

Förvaltning / 

Bolag 

Anpassad 

krislednings-

stab 

Nivå 1–3 

Krislednings-

stab 

Nivå 4 

 

Sammankalla 

krisledning 

Händelse / 

Förvarning 

om händelse 

Hanteras av 

ordinarie 

verksamhet 
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1. Vad har hänt?  

2. Vilka åtgärder har vidtagits? 

3. Hur kan händelsen utvecklas på kort och lång sikt? 

4. Eventuell övrig lämplig fråga 

Tjänsteman i Beredskap kontaktar krisledningsorganisationen enligt särskild 

larmrutin och återger då den lämnade redogörelsen. Kommunchefen beslutar efter 

samråd med aktuell förvaltningschef, eller bolagschef, att krisledningsplanen ska 

tillämpas helt eller delvis och enligt vilken krisberedskapsnivå. 

Nr 2. Larm och larmning – Sammankallande av krisledningsstab 

För beredskapsnivå 1–3 beslutar kommunchef om att larma aktuella delar av 

krisledningsstaben med tillhörande stödfunktioner. 

För nivå 4 beslutar Kommunchef och Krisledningsnämndens ordförande i samråd 

om att kalla in hela krisledningsorganisationen. Finns behovet kan Kommunchefen 

även besluta att aktivera en eller flera förvaltningars egna krisledningsgrupper. 

Aktuell personal larmas in enligt särskild larmrutin. Om Kommunchefen bedömer, 

utifrån händelsens art, att Krisledningsstaben är i behov av annan önskvärd resurs 

ska den kallas in så tidigt som möjligt. 

Nr 3. Lokaler 

Den centrala krisledningsorganisationen nyttjar förutbestämda lokaler i Forum. 

Krisledningsorganisationen har en absolut förtursrätt till dessa lokaler om annan 

verksamhet redan är inbokad. Kommunchefen beslutar om vilka av de 

förutbestämda lokalerna som ska nyttjas eller om alternativ ledningsplats ska tas i 

bruk. Se bilaga för lokalfördelning. 

Nr 4. Krisledningsstaben är samlad – Uppstartsarbete påbörjas 

När Krisledningsstaben är samlad ska ett startmöte hållas. Kommunchefen utser en 

stabschef och fördelar ut stabens andra funktioner till övriga stabsmedlemmar. Se 

stycket ”Organisationsstruktur Munkedals Krisledningsstab”. 

Kommunchefen leder en genomgång av den aktuella händelsen för att 

skapa en lägesbild som omfattar följande punkter: 

1. Vad har hänt? Vad utgör fakta av det som vi vet och vad utgör ett 

antagande?  

2. Vad är gjort av oss och vad är gjort av andra? 

3. Ser vi ett behov av samverkan med annan aktör? 

4. Finns det ett behov av att bemanna arbetsgrupper till de olika 

stödfunktionerna? 

5. Hur kan händelsen utvecklas? 

a. På kort sikt? 

b. På lång sikt? 

6. Omfallsplanering – på vilka olika sätt kan händelsen utveckla sig? 

a. Vilken tänkbar utveckling kan vi se? Finns det olika? 

b. Kan vi förhindra att det inträffar? 

c. Vad gör vi om det inträffar? 

d. Har vi några begränsningar att ta hänsyn till? 

e. Vilket informationsbehov ser vi?  

Därefter redogör Kommunchefen för ett Beslut i Stort (BiS) som syftar till att skapa 

en övergripande inriktning och målsättning för krisledningsarbetet. Det möjliggör 

för övriga parter att kunna verka i Kommunchefens anda. 

135



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 25 av 31 

BIS ger besked om varför krishanteringsarbetet ska genomföras och vad som skall 

uppnås. BIS bör uttrycka en så klar och tydlig förklaring som möjligt av uppdragets 

övergripande syfte, resurser, önskat slutläge och en övergripande beskrivning av 

hur man skall nå dit. Om det är möjligt bör kriterier på framgång nämnas. 

Beslut i stort ska innehålla målsättning och genomförande. Följande bör 

framgå:  

1) syftet och målet med krishanteringsarbetet 

2) delsyften och huvuddragen av hur krishanteringsarbetet ska genomföras 

3) riktlinjer och eventuella begränsningar, 

4) kriterier på framgång. 

Den utsedde stabschefen tar härefter över ansvaret för det operativa arbetet i 

Krisledningsstaben och Kommunchefen intar funktionen som beslutsfattare. Vid 

krisberedskapsnivå 4 utgör Kommunchefen verkställare av Krisledningsnämndens 

beslut. 

Stabschefen upprättar en stabsarbetsplan utifrån Kommunchefens Beslut i Stort. 

Stabsarbetsplanen klargör vad som ska göras, vem som gör det, när det ska vara 

utfört och eventuellt hur det ska göras. Stabschefen anger även tid och plats för 

nästa stabsorientering. 

Dokumentation ska ske löpande i ledningsarbetet. Av bland annat juridiska skäl är 

dokumentationen av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktiga. Information i 

Krisledningsstaben om åtgärder, händelser eller beslut med mera ska 

dokumenteras och ges en identitet för att underlätta att beslutsgrunder och dylikt 

återfinns i efterhand. 

Exempel på praktiska former för dokumentation är: 

 Användande av kommunens ordinarie dokumentationsrutiner 

 Lägga upp viktiga dokument och anteckningar i WIS 

 Skriva på whiteboardtavla som fotograferas 

 Skriva direkt i dokument på dator 

 Skriva på papper 

Alla sidor upprättade på papper och/eller i dator ska dateras med datum 

och tidpunkt. 

7. Fortsatt arbete Krisledningsstab 
Det är viktigt att stabschefen säkerställer att Krisledningsorganisationen kan arbeta 

långsiktigt och över tid. Denne bör därför tillse att Bemannings- och 

servicefunktionen har ett tydligt uppdrag för att organisera bemanningen i 

krisledningsorganisationen. 

Det är även viktigt att ha en förståelse för att den framtagna lägesbilden inte är ett 

statiskt fenomen. Lägesbilden förändras över tid och det är stabschefens ansvar att 

lägesbilden är uppdaterad. 

Stabsorientering ska genomföras kontinuerligt och vid dessa orienteringar är 

krisledningsstaben, annan aktuell personal och samverkande aktörer samlade. 

Syftet med stabsorienteringen är att klargöra händelseutvecklingen sedan förra 

mötet, följa upp vilka arbetsuppgifter som har blivit utförda och återigen skapa en 

inriktning och prioritering av krishanteringsarbetet. Se mall för stabsorientering. 
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Om krisledningsorganisationen har övergått i skiftestjänstgöring ska avlösande 

personal vara på plats i god tid innan för att läsa in sig på lägesbilden samt 

genomförda, pågående och planerade aktiviteter. Med god tid menas minst 30 

minuter. Målsättningen ska vara att hålla en gemensam lägesgenomgång med båda 

skiftlag närvarande. Därefter sker funktionsvis överlämning. 

8.Särskilt om kriskommunikation  

Kriser och extraordinära händelser ställer stora krav på informationsarbetet hos 

drabbade aktörer. Munkedals kommun har därtill, utifrån det geografiska 

områdesansvaret, ansvar för att samordna informationen till allmänheten. Är 

många aktörer drabbade är det viktigt att samverkan sker med dessa för att kunna 

samordna informationen.  

Arbetet med kriskommunikation inom kommunen utförs av informationsfunktionen, 

vilka ansvarar för arbetet med kriskommunikation under en kris.    

8.1 Syfte med kriskommunikation  

1) Före krisen inträffar klargöra informationsfunktionen och dess uppgifter och 

ansvarsförhållanden vid en kris eller extraordinär händelse. 

2) Under krisen ha en god förmåga att flexibelt och proaktivt hantera 

händelsen. 

3) Efter krisen tillvarata erfarenheterna från händelsen och dra lärdom av 

dessa.  

8.2 Målsättning med kriskommunikationen 

1) Ge alla medborgare och andra aktörer bästa möjliga förutsättningar att fatta 

egna kloka beslut genom att förse dem med snabb, öppen, tydlig och 

korrekt information. 

2) Säkerställa bevarat förtroende för den kommunala verksamheten och 

organisationen.  

8.3 Aktivering av funktionen information  

När kommunchefen bedömer att en händelse befinner sig i beredskapsnivå 2 ska 

krisledningsstaben underrättas.  

Krisledningsstaben är en tjänstemannastab och består av kommunchefens 

ledningsgrupp, kommunikatör, Säkerhetsstrateg samt nämndsekreterare. 

Vid beredskapsnivå 2 ska informationsfunktionen förbereda en 

kommunikationsstrategi om situationen kräver kommunikationsinsatser. 

Om situationen utvecklas till beredskapsnivå 3 ska kommunchefen fatta beslut om 

att förstärka funktionerna information, bemanning- och service samt 

lägesuppföljning. Om kommunchefen beslutar att förstärkning behövs inom 

funktionen information sammankallas krisinformationsgruppen. 

8.4 Informationskanaler  

Munkedals kommun har möjlighet att använda följande direkta informationskanaler, 

det vill säga informationskanaler som kommunen helt styr över: 

 Intranät 

 E-postutskick till chefer och medarbetare 

 Externa webbplatser som kommunen är ansvarig för 

 Sociala medier där kommunen finns representerad 
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 Skolornas verktyg för kommunikation med elever och föräldrar 

 Anslag och affischer på strategiska platser runt om i kommunen (se längre 

ned under rubriken strategiska informationsplatser).  

Munkedals kommun har möjlighet att använda följande indirekta 

informationskanaler, det vill säga kanaler där vi kan förmedla information och 

budskap, men inte styr över den slutliga kommunikationen: 

Press och media 

Via pressmeddelanden, presskonferenser och kommunens mediakontaktperson. 

Meddelanden via Trafikredaktionen på P4, dit Munkedals kommun har en särskild e-

postadress för att skicka in budskap. 

Informationsnumret 113 13 

SOS Alarm ansvarar för informationsnumret 113 13 dit allmänheten kan ringa för 

att få information om allvarliga samhällsstörningar.  

Munkedals kommun har möjlighet att förse 113 13 med information om en 

extraordinär händelse. 

Krisinformation.se 

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB). Allmänheten kan vända sig till krisinformation.se för att få 

information om allvarliga samhällsstörningar. 

Munkedals kommun har möjlighet att förse krisinformation.se med information om 

en extraordinär händelse.  

8.5 Strategier för kriskommunikation  

Munkedals kommun ska ha riktlinjer för kriskommunikation som tillämpas vid 

extraordinära händelser, höjd beredskap och/eller vid andra situationer som kräver 

kriskommunikation. Dokumentet ska innehålla styrande principer och riktlinjer.   

Strategiska informationsplatser           

Det ska finnas en plan för strategiska informationsplatser, vilka ska användas när 

traditionella kanaler inte fungerar. 

9. Beredning och analys 
Krisledningsstaben bereder ärenden åt Krisledningsnämnden och Kommunchefen är 

föredragande tjänsteman. 

I samband med beredning av ett eller flera ärenden är det mycket sannolikt att en 

analys eller någon form av bedömning behöver göras innan. Viktiga punkter att 

förhålla sig till då är: 

1) Vilket scenario eller problem ska analyseras? När ska det vara klart? 

2) Finns det ett behov av kontakt med någon annan aktör för att göra 

analysen? 

3) Vilket underlag behöver vi för analysen? 

4) Vilka överväganden behöver man göra? Vad kan effekterna bli av ett 

visst beslut? 

5) Sammanfattande resultat 

6) Förslag till beslut eller motsvarande 
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Det är även viktigt att krisledningsstaben i sitt arbete har en beredskap för 

eventuella omfall. Alternativa händelseutvecklingar än den mest sannolika ska 

beaktas. Tänkbara alternativa händelseutvecklingar av planerade eller redan 

fattade beslut och genomförda åtgärder ska tas fram. Omfallsplaneringen bör 

omfatta aspekter som händelsens varaktighet, omfattningen av skador, hur 

allmänheten berörs, tidsåtgång för genomförande av åtgärd med mera. 

10. Lägesuppföljning 
Lägesuppföljning ska ske kontinuerligt. Den ska omfatta den egna verksamheten 

och samverkande aktörer. Målsättningen är att följa upp händelseutvecklingen för 

att se effekterna av de vidtagna åtgärderna och skapa underlag för den fortsatta 

planeringen av stabsarbetet. 

11. Samverkan och samordning 
Krisledningsstaben har en viktig uppgift att samordna krishanteringsarbetet internt 

med förvaltningar och bolag samt externt med samverkande aktörer. 

Krisledningsstaben ska utgöra informationsvägen in till kommunen och även 

informationsvägen ut ur kommunen. Detta är viktigt för att på ett effektivt sätt 

kunna samordna krishanteringsarbetet. 

11. Ekonomi och bistånd 
Krisledningsnämnden beslutar om händelsens ekonomiska ramar när den är i 

funktion. Är Krisledningsnämnden inte aktiverad bärs kostnaderna av respektive 

nämnd. Oavsett vilket ska ett särskilt nummer (aktivitet) användas för att 

underlätta redovisningen av kostnader kopplat till krishanteringsarbetet. 

På begäran får en kommun lämna hjälp till andra kommuner som drabbats av en 

extraordinär händelse. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning från den 

andra kommunen. 

Krisledningsnämnden i Munkedals kommun fattar beslut om att begära stöd från 

annan kommun.  

I en situation där Munkedals kommun inte är drabbad av en extraordinär händelse, 

men en annan kommun är drabbad och inkommer med en begäran om stöd från 

Munkedals kommun, beslutar i brådskande fall Kommunstyrelsens ordförande om 

stöd ska lämnas. I dennes frånvaro beslutar Kommunstyrelsens vice ordförande om 

stöd ska lämnas. 

12. Rapportering och ledningsinformation 
Krisledningsstaben är skyldig enligt lag att rapportera till Länsstyrelsen. WIS är den 

prioriterade informationsvägen, men andra kontaktvägar som telefon och mail kan 

också användas. Länsstyrelsen har en Tjänsteman i Beredskap som ska kontaktas 

när Munkedals kommun har aktiverat Krisledningsstaben. 

13. Reservdrift och resurser 
Störningar kan mycket väl inträffa och påverka ledningsarbetet. Alternativa rutiner 

för stabsarbete, kommunikation och samverkan ska finnas. Forum är försett med 

reservkraftverk för elförsörjning och Rakel för samband med samverkande aktörer. 

139



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 29 av 31 

14. Avveckling av krisledningsorganisationen 
Krisledningsnämnden beslutar om när den extraordinära händelsen upphör och 

nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras.  

Kommunchefen beslutar om när krisledningsstaben och dess stödfunktioner ska 

avvecklas. Beslutet ska aktiveras. Krisledningsstaben ska inte avvecklas per 

automatik bara för att krisledningsnämnden avvecklar. Krisledningsstabens 

avveckling ska beslutas utifrån vart vi befinner oss i krishanteringsarbetet och ske 

stegvis. Beslutet att avveckla krisledningsstaben och i vilken omfattning ska 

dokumenteras. Följande punkter bör följas vid avveckling av krisledningsstaben: 

• Stegvis avveckling 

• Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig bör 

avvecklas sist 

• Dokumentationen ska samlas in och sparas. Ledningsstödet ansvarar för 

detta 

• Överföring av uppgifter och information från krisledningsstaben till 

ordinarie verksamhet sker i samverkan med Kommunchef och ordinarie 

förvaltningschef. 

• Stabschefen ansvarar för att lokaler och övrigt på ledningsplatsen 

återställs. 

15. Utvärdering och krisstöd 
Utvärdering av händelser som föranlett krisberedskapsnivå 3–4 ska alltid 

utvärderas för att dra lärdom av händelsen och utveckla 

krisledningsorganisationen. Utvärderingen leds av Säkerhetsstrateg. 

Vid händelser som föranlett att en förvaltning aktiverat krisledningsgrupp och 

således aktiverat krisberedskapsnivå 2 i den centrala krisledningsorganisationen 

ska krishanteringsarbetet utvärderas av förvaltningen själv. Säkerhetsstrateg utgör 

ett stöd i utvärderingsarbetet. 

Har ett behov av krisstöd uppstått med anledning av krishanteringsarbetet bör 

detta uppmärksammas av ordinarie chef i den drabbades ordinarie verksamhet och 

hanteras enligt gällande rutiner. 

16. Övrigt och definitioner  

Extraordinär händelse 

Händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av en kommun3. 

Kris – Samhällsstörning 

Kris, ibland benämnd samhällsstörning, är en händelse som drabbar många 

människor och stora delar av samhället och som kan hota grundläggande värden 

(som vår demokrati) och viktiga samhällsfunktioner (som elförsörjningen). Kris är 

                                           
3 1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap 
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ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisationer. En 

kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att hantera krisen kräver 

samordnade åtgärder från flera myndigheter, organisationer och företag och på alla 

nivåer i samhället4. 

Rakel 

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan 

aktörer som bedriver samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög 

driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av fler än 500 organisationer. 

Vädervarning klass 2 - Mycket besvärligt väder (SMHI) 

Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella 

skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att 

följa ny information på internet, radio eller TV5.  

Vädervarning klass 3 - Extremt väder (SMHI) 

Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och 

mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att 

följa ny information på internet, radio eller TV. 

WIS 

WIS är ett krypterat nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att 

underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystem 

före, under och efter en kris. Lägesbilderna som läggs upp i WIS ska ha tagits fram 

i samråd med informationsfunktionen. Ingen sekretessbelagd information får 

hanteras i WIS. 

Informationssystemet möjliggör för myndigheter, kommuner och landsting att 

skapa sig en gemensam lägesuppfattning vid en kris genom aktiv delning av 

ledningsinformation. Genom denna informationsdelning möjliggörs samordning av 

verksamheter samt snabb, korrekt och samordnad information till både allmänhet 

och media. Genom att använda WIS ges man dessutom en möjlighet att i efterhand 

kunna följa upp en händelse och hur den har hanterats. 

  

                                           
4 ”Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull” prop. 2007/08:92 s. 77 
5 SMHI driver ett projekt för ett nytt vädervarningssystem, vilket kan innebära en 

del förändringar i klassningen av varningar, men som dock medför förbättringar.   
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Gällande denna plan 

Detta är Munkedals kommuns plan för extraordinära händelser enligt lagen 

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

händelser i fredstid och höjd beredskap. Den beskriver kommunens organisation 

vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Den ska revideras och 

fastställas av Kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Säkerhetsstrateg 

ansvarar för att detta sker. 

Utbildning och övning 

Den centrala krisledningsorganisationen ska utbildas och övas för uppgiften. 

Ansvaret för detta åligger Säkerhetsstrateg. Särskild övningsplan finns upprättad.  

Bilagor 

Bilagor till denna plan omfattar varierande checklistor, funktionslistor, kontaktlistor, 

mallar med mera och är tänkt att utgöra ett stöd i krishanteringsarbetets olika 

skeenden.  

Dessa bilagor uppdateras 1 gång per år eller när ett uppenbart behov av 

uppdatering har uppstått. 
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Arbetsformer för budgetberedningen 

 
 

Handlingar kommer senare 
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Information / rapporter från förtroendevalda 
 

Jan Hognert (M): 
  8 oktober – Möte med Festningshotellet 
16 oktober – Möte på mässan i Göteborg om dubbelspår Hamburg – Oslo 
21 oktober – Information om vindkraft 
25 oktober – Folkhälsoforum 
29 oktober – Ett enat Bohuslän om Bohusbanan 
30 oktober – Småkom på besök i Munkedal 
31 oktober – Direktionsmöte med Fyrbodals kommunalförbund 
 
 
Liza Kettil (S): 
Möte med KS-presidium, revisorerna och revisionsfirman EY 
Möte med Festningshotellet (tar över verksamheten på Torreby slott) 
Budgetberedningen 
Position Väst-dagen 
Möte med Samhällsbyggnadsnämndens presidium och KS-presidium om Sohlbergs 
Möte med vindkraftbolag 
Möte med Ett enat Bohuslän om Bohusbanan 
Möte med Småkom 
Direktionsmöte med Fyrbodals kommunalförbund 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2019-10-30 

 

Dnr: KS  

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

 

Ekonomiavdelningen 

Mål och resursplan budget 2020 plan 2021-2022  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande; 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2020, med 

plan för 2020-2021 med nedan angivna ändringar  

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna minskningar av nämndernas 

budgetramar, för finansiering av KS förslag av utökningar, med 6 mnkr enligt 

redovisning i denna tjänsteskrivelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens begäran av 

tilläggsanslag på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 1,0 mnkr för 

fastighetsunderhåll. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsnämndens begäran att kvarhålla 

0,550 mnkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd.  

 

Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 mnkr.   

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2020 till 82,5 mnkr. 

De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 

investeringar under 2020 på 55,0 mnkr. 

 

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

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

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

budgetförslag inklusive överenskomna effektiviseringskrav på 2 % till 11,17 mnkr år 

2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag på 1,765 

mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas direktiv och 

konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 
 

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 %. 
 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag på 2,655 

mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas direktiv och 

konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.    
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Sammanfattning av förslaget till Mål och resursplan, budget 

2020 Plan 2021-2022 

 

Förutsättningar 2020 

I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av 

skatteintäkter görs på 10 500 invånare.  
 

Årets resultat   

skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
 

Investeringsmål   

självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 74 %* 

 

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.   
 

 

Budgetramar 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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Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10 §91 enligt budgetförslaget med följande 

ändringar för budget 2020: Förändringarna är inarbetade i budgethandlingen 

(MRP). 

Barn och Utbildning tillförs 3 miljoner kronor för att bekosta en fortsatt 

Hedekassatsning, till simundervisning samt till undervisning för elever med 

särskilda behov. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1 miljon kr till underhåll av kommunens 

fastigheter.  

 

Kultur o Fritid tillförs 1 miljon till fritidsgårdssatsning i Svarteborg o Sörbygden. 

 

Ovanstående utökningar finansieras genom en kommunövergripande prövning av 

alla återbesättningar av tjänster vid personalomsättning. Förslaget på neddragning 

redovisades för kommunstyrelsen i oktober 2019. Totalt minskas budgetramarna 

för nämnderna med 6 Mnkr enligt följande fördelning: 

VFN – 2,3 Mnkr, BUN -1,9 Mnkr, KoF -0,8 Mnkr, SBN -0,6 Mnkr, KS -0,4 

 

Dessa minskningarna är inte inarbetade i budgethandlingen (MRP) utan görs efter 

budgetbeslutet i Kommunfullmäktige. 

 

Begäran om tilläggsanslag från Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2020 begär tilläggsanslag utökad ram om 

2,4 mnkr.  

0,7 mnkr inrätta en ny tjänst som planhandläggare  

0,1 mnkr för drift av offentliga toaletter enligt KF-beslut  

1,6 mnkr förbättra underhåll av kommunala fastigheter 

2,4 mnkr totalt utökning 

 

Begäran av tilläggsanslag på 2,4 mnkr föreslås att avslås, då nämnden tillförs 1,0 

mnkr för fastighetsunderhåll. 

 

Utvärdering tjänst inom försörjningsstöd IFO, Välfärdnämnden 

 

Fortsatt tjänst inom försörjning IFO enligt beslut KS 2017-06-14 §88, budget 2018. 

Under 2018 beslöts det att finansiera en tjänst inom IFO från KS förfogandepost. 

Inför 2020 skulle en utvärdering och tjänsten prövas om medlem skulle gå tillbaka 

till KS förfogande eller fortsätta arbetet mot långvariga försörjningstagare.  

Välfärdsnämnden ser att projektet har resulterat ut bra och begärt att få kvarhålla 

tjänsten/budgeten inom IFO och att den blir permanent 0,550 mnkr.  

 
 

Investeringar 

Under september har samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit att 

investeringsplanen ändras för att bättre stämma med aktuell tidsplanering. 

Justeringen består av att flytta 8,5 mnkr i budget 2020 till 2021-2022 (91 mnkr 

sänks till 82,5 mnkr). Främst flyttas Hedekas reinvestering samt nyinvestering år 

2020 till 2021-2022 i väntan på att Kungsmarksskolan färdigställs. 

Kungsmarksskolans reinvestering tidigareläggs till att påbörjas 2020. I budget 2020 

tillförs ett investeringsprojekt som redan beslutats i KF 2018-06-27 som gäller 

utbyggnad av infrastruktur med laddstolpar för eldrivna fordon.  
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Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2020 uppgår 

till 82,5 mnkr. Av de 82,5 mnkr klassas 54,4 mnkr som reinvestering. De största 

investeringsutgifterna i budget 2020 är renovering av Hällevadsholms skola, 

nybyggnation av bollhall på Kungsmarksskolan, påbörjande av projektering av 

skola 4–6 Kungsmarksområdet samt Påbörja Kungsmarksskolans renovering. 

Under år 2020 kan 35,7 mnkr av reinvesteringarna finansieras (resultat och 

avskrivningar) av de planerade 54,4 mnkr. Detta innebär en självfinansieringsgrad 

på 66 % och målet uppfylls inte under år 2020 på 74 %. 

 

 

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. MRP är 

kompletterad nu med nämndernas tagna verksamhetsmål.    

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: Kommunfullmäktige, Förvaltningschefer, Kommundirektör, 

Ekonomiavdelning, Personalavdelning 

Håkan Sundberg  

Kommundirektör 

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 

Valnämnd -0,10 

Revisorer, ökat uppdrag pga fler nämnder 0,08 

Barn och Utbildning tillförs 3,0 mnkr för att 
bekosta en fortsatt Hedekassatsning, till 
simundervisning samt till undervisning för 
elever med särskilda behov. 3,0 

Kultur och fritidsnämnden tillförs 1,0 mnkr till 
fritidsgårdssatsning i Svarteborg och 
Sörbygden. 1,0 

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1,0 mnkr 
till underhåll av kommunens fastigheter.  1,0 

Finansiering av ovanstående utökningar ska 
ske genom ett uppdrag till kommundirektören 
att genom en kommunövergripande prövning 
av alla återbesättningar av tjänster vid 

pensionsavgångar eller av övriga anledningar 
minska personalkostnaderna för kommunen 
med 5,0 mnkr totalt. Förslaget skall redovisas 
för kommunstyrelsen i oktober 2019.  -5,0 

Inom kommunstyrelsens ekonomiska ram 
omfördela 1,0 mnkr till KS förfogandepost 0 

Tjänst inom försörjning, IFO 0,550 mnkr 
fortsätter finansieras av de avsatta medlen 
från KS förfogande. 0 

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. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2016-06-10 § 
Kommunstyrelsen beslutade enligt budgetförslaget 
med följande ändringar för budget 2020 2019-06-10 
§ 
 
 Barn -och Utbildning tillförs 3,0 mnkr 
för att bekosta en fortsatt Hedekassatsning, till 
simundervisning samt till undervisning för elever med 
särskilda behov. 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1,0 
mnkr till underhåll av kommunens fastigheter.  
 

 Kultur o Fritid tillförs 1,0 mnkr till 
fritidsgårdssatsning i Svarteborg o Sörbygden. 
  

Ovanstående finansieras genom ett uppdrag till 
kommundirektören att genom en 
kommunövergripande prövning av alla 
återbesättningar av tjänster vid pensionsavgångar 
eller av övriga anledningar minska 
personalkostnaderna för kommunen totalt med 5,0 
mnkr. Förslaget på neddragning skall redovisas för 
kommunstyrelsen i oktober 2019.  
 

Samhällsbyggnadsnämndens begäran av tilläggsanslag 
på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 1,0 mnkr för 

fastighetsunderhåll. 
 

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) 55,0 1,4 

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 26,8 1,0 

Välfärdsnämnd (VFN) 273,6 4,6 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 272,2 5,7 

Kultur och fritidsnämnd (KFN) 16,2 1,0 

Jävsnämnd (JN) 0,06 0 

Kommunfullmäktige (KF) 1,1 0 

Revisionen 0,9 0,08 

Överförmyndarnämnd (ÖF) 1,1 0 

Valnämnd  0 -0,10 

Kommunövergripande prövning av 
alla återbesättningar av tjänster 
vid pensions-avgångar eller av 
övriga anledningar minska 
personalkostnaderna för 
kommunen totalt. 

-5,0 -5,0 

Summa 642,1 8,7 
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Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala 
investeringsvolymen för 2020 uppgår till 82,5 mnkr, 
varav 54,4 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   54,4 43,5 29,3 

Nyinvesteringar  28,1 100,6 152,7 

Summa Kommun 82,5 144,0 182,0 

    

Investeringar, mnkr 
Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

Kommunstyrelsen  1,6 2,9 2,8 

Samhällsbyggnadsnämnd 73,5 138,0 182,0 

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 82,5 144,0 182,0 

 
De största investeringsutgifterna i budget 2020 är 
renovering av Hällevadsholms skola, nybyggnation av 
bollhall på Kungsmarksskolan, påbörjande av 

projektering av skola 4–6 Kungsmarksområdet. Påbörja 
Kungsmarksskolans renovering. 
 
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 
5 5  

 

Hällevadsholm 

reinvestering 16    
 

Bruksskolan 
reinvestering    10 

 

Struktur 

utredningar  

                     

       34 94   136 151 

 

80 

 
 

 
Låneskulden ökar 

De kommande investeringarna kommer att innebära 
nyupplåning under 2020 på 47 mnkr. För hela 
budgetperioden 2020-2022 krävs 322 mnkr i 
nyupplåning. Kommunens låneskuld kommer i slutet 
av planperioden 2022 vara 606 mnkr. År 2024 
beräknas låneskulden uppgå till 857 mnkr utifrån 
investeringsplanen.  
  

Självfinansieringsmål 
Budget 
2020 

Självfinansiering av reinvesteringar ska uppgå till 
74 %  66  
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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 
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 Genomför integrationsåtgärder i alla verksamheter 
 Revidera äldreomsorgsplanen 

 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.         

  

155



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2020 

Organisation och styrning 
 

Sida 8 | 41 

  

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).  
 
 

Som en konsekvens av ny politisk organisation kommer 
förvaltningsorganisationen att anpassas enligt följande; 

 
Förvaltningsorganisation 
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 mått.  
 
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 

 

157



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2020 

Organisation och styrning 
 

Sida 10 | 41 

  

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 fyra 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 har tagit fram verksamhetsmål utifrån 
Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Till varje mål 
kopplas ett antal mått. Under hösten kommer 
verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till 
verksamhetsplaner som nämnderna antar i december.  

Fullmäktiges finansiella inriktningsmål  
De finansiella inriktningsmålen ses över vart fjärde år i 
samband med val. Kommunfullmäktige antog 2018-11-
29 §111 de gällande målen för planperioden 2020-2023 
som finns i kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  
 

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 och de finansiella 
inriktningsmålen har finansiella resultatmål tagits fram 
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 kostnadsjämförelser 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 kostnadsjämförelser mot jämförbara 
kommuner och över tid för att kunna mäta att 
verksamhetsförändringarna ger effekt på 
kostnaderna. 

  

Nyckeltal Äldreomsorg 

 

 
 

 

 

 
 

År  2016 2017 2018 

Nettokostnadsavvikelse 

äldreomsorg, (%) 

Liknande kommuner  

äldreomsorg 2018 

 

-1,8 

 

-1,4 

 

0,2 

 Munkedal 17,0 13,8 16,2 

Nettokostnadsavvikelse 

äldreomsorg, mnkr 

Liknande kommuner  

äldreomsorg 2018 

 

-2,0 

 

-2,0 

 

-0 

 Munkedal 23,0 20,0 23,0* 
Källa: Kolada.se, SCB Räkenskapssammandrag

 

*Nettoavvikelsen i mnkr visar att Munkedal nettokostnader jämfört med liknande kommuner är 23,0 mnkr dyrare.  
Nettokostnaden inom Äldreomsorg innehåller all verksamhet inom äldreomsorg. Liknande kommuner inom äldreomsorgen 2018 är: 
Markaryd, Osby, Degerfors, Årjäng, Uppvidinge, Åtvidaberg, Grums och Nora. 
 

Nyckeltal individ och familjeomsorg 

 
Resurser 
 

 
 
 
 

År  2016 2017 2018 

Nettokostnadsavvikelse individ- 

och familjeomsorg, (%) 

Liknande 

kommuner 12,2 17,2 

 

 

IFO (2018) 16,3 

 Munkedal  95,7 90,4 72,6 

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, mnkr 

Liknande 

kommuner  
IFO (2018) 4,0 6,0 

 

 
6,0 

 Munkedal 28,0 27,0 25 

Källa. Kolada.se, SCB räkensammandrag 

 
Individ och familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse visar att Munkedal är 72,6 % dyrare än riket motsvarar vilket 25 mnkr. 
Jämförbart med liknade kommuner inom IFO är Munkedal ca 19 mnkr dyrare.  
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Liknande kommuner inom IFO 2018 är: Nykvarn, Svenljunga, Tidaholm, Eda, Tomelilla, Svalöv, Vännäs. 
 
Den verksamhet som sticker ut inom IFO med högre kostnader är det främst barn och ungdomsvården där avvikelsen är 
23,5 mnkr och främst är det inom familjehemsvården. 
 

160



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2020 

Omvärldsanalys 
 

Sida 13 | 41 

  

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 

Grup

p 

år 

Utfal

l 

2018 

Prognos 

2019 

Progno

s 

2020 

Progno

s 

2021 

Progno

s 

2022 

Födda 0  114 116 119 121 123 

Förskola 1-5 602 611 611 620 626 

Förskoleklass 6 149 
119 128 124 125 

Skolbarnomsor

g 
6-9 

502 

500 517 521 499 

Skolbarnomsor
g 

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 
verksamhetsförändringar arbetas 
konsekvensbeskrivningar fram av nämnderna. 
 
I slutet av april lämnar nämnderna in sina budget-
skrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget, 
verksamhetsmål med indikatorer samt konsekvens-

beskrivningar av den preliminära ramens påverkan på 
verksamheten.  
 

 

 

 

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

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

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

 

Verkställa beslut juli-dec  
Utifrån fastställda ramar och mål arbetar 
förvaltningarna under hösten med att verkställa 
fullmäktiges beslut genom att bryta ner nämndernas 
verksamhetsmål i sina verksamhetsplaner och arbeta 

fram aktiviteter på respektive enhet samt tar fram 
detaljbudget för att hinna får helårseffekt på besluten 
och budgetbalans. 
 
 

Återkoppling till nämnderna- december 
I nov/dec återkopplar förvaltningen till nämnden hur de 
har arbetat fram sin detaljbudget och sina 

verksamhetsplaner. Samtidigt återrapporteras 
uppföljningen av nämndens internkontrollplan för 
innevarande år samt förslag om ny internkontrollplan 
för nästkommande år. 
 

 

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

Bokslut - februari-april  
I februari-mars behandlar nämnderna sina bokslut för 
föregående år. I april överlämnar Kommunstyrelsen 
årsredovisningen till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Kommunövergripande 

planeringsförutsättningar 

 
År 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 
  
   

    

 

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 

165



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2020 

Ekonomiska ramar nämnder 
 

Sida 18 | 41 

  

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. 
 

Kommunstyrelsen beslutade enligt budgetförslaget med 
följande ändringar för budget 2020 2019-06-10 §91 
 

 Barn -och Utbildning tillförs 3,0 mnkr för att bekosta 
en fortsatt Hedekassatsning, till simundervisning samt 
till undervisning för elever med särskilda behov. 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1,0 mnkr till 
underhåll av kommunens fastigheter.  

 

 Kultur o Fritid tillförs 1,0 mnkr till fritidsgårdssatsning 
i Svarteborg o Sörbygden. 

  

Ovanstående finansieras genom ett uppdrag till 
kommundirektören att genom en kommun-övergripande 
prövning av alla återbesättningar av tjänster vid 
pensionsavgångar eller av övriga anledningar minska 
personalkostnaderna för kommunen totalt med 5,0 
mnkr. Förslaget på neddragning skall redovisas för 

kommunstyrelsen i oktober 2019.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens begäran av tilläggsanslag 
på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 1,0 mnkr för 
fastighetsunderhåll. 
 

Ramar 
 
Kommunstyrelsen, mnkr 

2020 

Budget IB 2019 53,6 

Löneökning 2020, tim och OB samt 
kapitalkostnader* 

 

Avsättning till KS förfogandepost 1,0 

Effektivisering: 
Omfördelning inom kommunstyrelsens ram 
för avsättning till KS förfogandepost. 
Kommundirektör uppdrag att redovisa 
finansieringsförslag. 

-1,0 

IT/SML samverkan 1,2 

Räddningstjänst 0,2 

Summa ram   55,0 
 
 

Välfärdsnämnd, mnkr 2020 

Budget IB 2019 269,1 

Löneökning 2020, tim och OB  samt 
kapitalkostnader* 

 

Uppdrag KF  0 

Tjänst IFO, kvarhålla budget för tjänst inom 

försörjningsstöd från KS förfogande 0,550 
mnkr.  

0 

Resursfördelning ÄO fler äldre 4,6 

Summa ram   273,6 
 

 

 
 

Barn -och utbildningsnämnd, mnkr 2020 

Budget IB 2019 266,5 

Utökning med 3,0 mnkr för att bekosta en 
fortsatt Hedekassatsning, till simundervisning 
samt till undervisning för elever med 
särskilda behov. 3,0 

Löneökning 2020, tim och OB samt 
kapitalkostnader* 

0 

Resursfördelning BoU 2,7 

Summa ram   272,2 
 
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnd, mnkr 2020 

Budget IB 2019 25,8 

Löneökning 2020, tim och OB samt 
kapitalkostnader* 

 

Utökning med 1,0 mnkr till underhåll av 
kommunens fastigheter.  1,0 

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 

Fritid -och kulturnämnd, mnkr 2020 

Budget IB 2019 15,2 

Löneökning 2020, tim och OB samt 
kapitalkostnader* 

 

Utökning med 1,0 mnkr till 
fritidsgårdssatsning i Svarteborg och 
Sörbygden. 1,0 

Summa ram   16,2 
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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 Budget Plan Plan  Föränd 

Nämndernas ram, år 2019 2020 2021 2022 19-20 

Kommunstyrelsen  53,6 55,0 55,0 55,0 1,4 

Samhällsbyggnadsnämnd  25,8 26,8 26,8 26,8 1,0 

Barn- och utbildningsnämnd 266,5 272,2 272,2 272,2 5,7 

Kultur -och fritidsnämnd  15,2 16,2 16,2 16,2 1,0 

Välfärdsnämnden 269,1 273,6 274,7 273,8 4,6 

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 

Anpassning nämnder*  -5,0   -5,0 

Summa nämnder 633,4 642,1 643,2 642,7 8,7 

*Kommunövergripande prövning av alla återbesättningar av tjänster vid pensionsavgångar eller av övriga 
anledningar för att minska personalkostnaderna med 5,0 mnkr. 
 

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 
82,5 mnkr varav 28,1 mnkr klassas som 
nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på 
54,4 mnkr.  
 
Under år 2020 kan 35,7 mnkr finansieras (resultat och 
avskrivningar) av de planerade 54,4 mnkr av 
reinvestering. Detta innebär en självfinansieringsgrad 
på 66 % 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, nybyggnation av 
bollhall på Kungsmarksskolan, påbörjande av 
projektering av skola 4–6 Kungsmarksområdet. 
Påbörja Kungsmarksskolans renovering. 
 
Under år 2021 är de större investeringsutgifterna ny 
förskola Kungsmarksområdet/Brudås, fortsättning 
Skola åk 4–6 på Kungsmarksområdet, planerat 
underhåll på lilla Foss samt Hedekas skola 
reinvestering samt nyinvestering. 
 

Under år 2022 är nybyggnation förskola Dingle 
planerat. 
 
Planeringen år 2023–2024 ligger byggnation av nytt 
äldreboende, LSS boende, renovering av 
Munkedalsskolan, Hedekasskolan, 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 73,5 138,0 172,1 173,5 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 82,5 144,0 182,0 175,9 101,2 
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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  73,5 138,0 172,1 173,5 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 13,3 18,3 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  
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Exploatering tomter Hällevadsholm 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

   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 

 Utbyggnad infrastruktur elbilar 0,5 0,5    

       

  Fastigheter reinvestering 41,8 34,3 16,3 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  5,0** 5,0 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* 0,0 6,0**** 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 7,0***** 7,0 0,0   

  Ombyggnation Ekebacken reinvestering 0,0 0,0 
 

1,0 25,0 

              

  Fastigheter nyinvestering 14,0 81,5 136,0 112,0 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* 0,0 5,0*** 5,0 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 

** Hedekas förskola underhåll justeras från 10 mnkr 2021 till 5 mnkr 2021 och 5 mnkr 2022 
*** Hedekas skola nyinvestering justeras från 10,0 år 2020 senareläggs till 2021 5 mnkr, 2022 5 mnkr 

**** Hedekas skola reinvestering justeras från 6 mnkr år 2020 senareläggs till 6 mnkr 2021 
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***** Kungsmarksskolan reinvestering tidigareläggs från 2022 till 2020 med 7 mnkr 
 
 
 
  

   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 82,5 144,0 182,0 175,9 101,2 

 
Sammanställning av de större investeringsbehoven i strukturutredningarna inom äldreomsorg  
samt inom barn- och utbildning av fastigheter.  
 
 

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 

0 
0 

6 
5 5  

 

Hällevadsholm reinvestering 16     

Bruksskolan reinvestering    10  

Strukturutredningar  
                     
       34 94 136 151 

 
80 

 
  

171



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2020 

Drift- och investeringsredovisning 
 

Sida 24 | 41 

  

 

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 82,5 144 182 

Självfinansieringsgrad % 63 46 294 143 143 26 43 21 11 

Självfinansieringsgrad 

reinvesteringar %               349 349 80 66 69 70 

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 82,5 144,0 182,0 

Självfinansieringsgrad av 

reinvesteringar (%) 
 80% 66% 69% 70% 

 
Investeringsvolymen för 2020 beräknas uppgå till 82,5 

mnkr. I investeringsplanen 2021–2022 ytterligare 326 

mnkr. Detta beror främst på de investeringar som 

pågår i kommunens skolor.  
 

Utifrån budgetförslaget innebär det att 
självfinansieringen av reinvesteringar uppgår till 66 % 
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  284 331 444 606 

Nylån 
 

47 114 161 

 
Låneskulden förväntas uppgå till 331 mnkr 2020.  

 
Antas föreslagen investeringsplan innebär det behov av 
nyupplåning. Fram till 2022 kommer, med 
utgångspunkt från lagd investeringsplan, kommer 
nyupplåning krävas med 322 mnkr och en låneskuld på 

• 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 

Resultat Kapacitet 
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606 mnkr. År 2024 beräknas nyupplåningen vara totalt 
bli 572 mnkr och låneskulden vara 857 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 53,6 55,0 55,0 55,0 

Ramförändring mellan åren  1,4 0,0 0,0 

Varav löner/kapitalkostnad  0*   

Effektiviseringskrav  -1,0   

Utökning av ram  1,4   

Resursfördelning      

Varav flytt av verksamhet     

KS förfogande  1,0   

*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 -10,1 -10,1 -10,1 
Personalkostnader 25,8 29,4 29,4 29,4 29,4 
Övriga kostnader 43,0 34,3 35,7 36,3 36,3 
Totalt, drift        50,5 53,6 55,0 55,0 55,0 

      

Nettokostnader, mnkr per 

avdelning 

Utfall 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

 2020 

Plan 

 2021 

Plan 

 2022 

Kommundirektör 22,8 27,2 27,5 27,5 27,5 

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 1,0 1,0 1,0 

Totalt, drift 46,9 53,6 55,0 55,0 55,0 
 
Främsta utökningen i den ekonomiska ramen är uppräkningar för avgifter inom räddningstjänstförbund, samverkan 

inom Lön, IT och Miljö samt utöka Kommunstyrelsens förfogandepost. Övriga omprioriteringar i den ekonomiska 
ramen samt konsekvensbeskrivningar finns i nämndens budgetskrivelse som antas 2019-06-10. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10 att inom kommunstyrelsens ram omfördela 1,0 mnkr till KS 
förfogandepost. Kommundirektör har uppdrag att redovisa hur omfördelningen/anpassningen ska ske. Tjänst inom 
försörjning, IFO finansieras fortsatt av de avsatta medlen från KS förfogande som uppgå till 0,55 mnkr. 
 
 
 

175



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2020 

Nämndsredovisning 

Sida 28 | 41 

  

 
Redovisning av KS förfogande över tid                                                           År 2018 2019 2020 

IB (mnkr) 4,9 2,8 0,0 

2,0 tjänst (försörjningsstöd samt missbruk) ram tillbaka till KS förfogande 1,1     

Fortsatt tjänst inom försörjning IFO beslut 2017-06-14 §88 -0,6   0,0 

Verksamhetsutvecklare KLK beslut 2017-06-14 §88 -0,6     

Tillfälligt KB till BUN till Integrerad musikskola enligt KS beslut 14/6 §85 -1,1     

Återtag BoU integrerad musikskola om kulturskolan igångsättning    1,1   

Kulturskola enligt KS beslut. 2,85 mnkr där 2,2 mnkr finansieras via KS förfogande 

och resterande 0,585 mnkr via finansieringen (ökade skatteintäkter)   -2,2   

Arvoden och ersättningar höjning. Ny politisk organisation enligt KF beslut   -1,1   

Ökat partistöd enligt KF beslut   -0,3   

Kompensation för moms till föreningar (anläggningar)   -0,24   

Föreningsstöd ishall till BOU KS beslut 11/10 §129 -0,95     

KS budget ska en omfördelning ske med 1 mnkr till KS förfogande. Detta sker inom 

ram och är således ingen ramförändring. 2019-06-10 §     1,0 

Summa KS Förfogande 2,8 0,00 1,0 

 

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  
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 
 
Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-09 §101 
 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål KS: Implementera nya arbetssätt i samverkan mellan 

förvaltningarna 
År 2020 

Mått Mål 

Nya arbetssätt har implementerats x 

 

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
  

2.1 Verksamhetsmål KS: Ta fram en plan för samordning av sociala ytor som skapar 
förutsättningar för gemenskap och upplevd trygghet 

År 2020 

Mått Mål 

Förslag om att anta en plan har presenterats för kommunstyrelsen x 

 

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån 

behov  
    

3.1 Verksamhetsmål KS: Ta fram en kompetens-försörjningsplattform År 2020 

Mått Mål 

Förslag om att anta en plattform har presenterats för kommunstyrelsen x 

 

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
    

4.1 Verksamhetsmål KS: Ta fram en klimat- och miljöstrategi År 2020 

Mått Mål 

Förslag till beslut om att anta en strategi har presenterats för kommunstyrelsen x 

 
Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. 
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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 
           

 

  

177



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2020 

Nämndsredovisning 

Sida 30 | 41 

  

 

 

Kultur -och fritidsnämnd  
Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M)  

Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi 

 
Två barn med skateboard och fotboll Fri bild från Pixabay  

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 16,2 16,2 16,2 
Varav löner/kapitalkostnad 0,2    

Effektiviseringskrav 0,06    

Utökning av ram 2,2    

Fritidsgårdssatsning i Svarteborg och 
Hedekas  1,0   

Varav flytt av verksamhet 12,8    

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

 
Nettokostnader, mnkr 

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 7,6 7,6 7,6 
Totalt, drift 12,0 15,2 16,2 16,2 16,2 
 

 
Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till preliminär ram. Nämnden har 
föreslagits en ekonomisk budgetram på 16,2 mnkr år 2020. Ramförslaget är en ramförändring av nämndens 
ekonomiska ram för 2020 gällande att tillföra 1 miljon till fritidsgårdssatsning i Svarteborg o Sörbygden.  
Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.  
 

Nämnden har konsekvensbeskrivit den förslagna ramen och finns i nämndens budgethandling. Tillkommande 
förändringar inom nämnden är indexuppräkning, städning fritidsgård. Konsekvensbeskrivningen är att ett 
generellt spar fördelat på verksamheterna. Mer detaljerad beskrivning finns i nämndens budgethandling 
antagen 2019-06-04§24.  

 

Investeringsbudget 
 

Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18. 
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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 
 
Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-11§28. Förvaltningen har i dialog med nämnden 

tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i 
reglementet. Förslaget innebär ett verksamhetsmål per inriktningsmål 1,2 och 4 samt två verksamhetsmål per 
inriktningsmål 3 inklusive mått. 
 
 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska arbeta för ökad folkbildning År 2020 

Mått Mål 

Kartlägga de aktiviteter inom förvaltningen som främjar folkbildningen x 

 

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
  

2.1 Verksamhetsmål KFN: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla År 2020 

Mått Mål 

Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än svenska x 

Vår information ska finnas tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning x 

Antalet sammankomster inom föreningslivet som sökts aktivitetsstöd för, ska öka från  
2 532 till 2 700 

2 700 

Kartlägga kommunens vandringsleder x 

 

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån 

behov  
    

3.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för 
gemenskap 

År 2020 

Mått Mål 

Öka antal besökare på fritidsgården från 5824 till 6000 6 000 

 

3.2 Verksamhetsmål KFN: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att 
skapa en aktiv fritid 

År 2020 

Mått Mål 

Genomföra LUPP-undersökning 2020 x 

(LUPP står för ……) 
 

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
    

4.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil År 2020 

Mått Mål 

Enheten genomför två event/år med fokus på hållbar livsstil 2 

Under året ska lånecyklarna lånas ut minst 250 ggr 250 

Kartlägga möjligheten för invånarna att återanvända fritidsartiklar x 

 
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 266,5 272,2 272,2 272,2 

Ramförändring mellan åren 40,2 +5,7   

Varav löner/kapitalkostnad 1,3 0*   

Effektiviseringskrav  -1,6   

Utökning av ram 0,8 1,6   

Hedekasprojektet, elever med särskilda 
behov och simundervisning  3,0   

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 
föreslagits 272,2 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 samt ytterligare utökning av ram för Hedekasprojektet, elever med särskilda 
behov och simundervisning med 3,0 mnkr, totalt 5,7 mnkr. 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 
 
Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-17§45. Förvaltningen har i dialog med nämnden  
tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i 
reglementet. Resultatet blev två verksamhetsmål kopplat till inriktningsmål 1,2,3 samt ett verksamhetsmål  
kopplade till inriktningsmål 4, inklusive mått för samtliga. 

Nettokostnader, mnkr 
Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Intäkter -69,7 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 
Personalkostnader 202,8 192,5 197,8 197,8 197,8 

Övriga kostnader 94,8 128,5 128,9 128,9 128,9 
Totalt, drift 227,9 266,5 272,2 272,2 272,2 
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1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål BUN: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina 

gymnasiestudier inom tre år. 
År 2020 

Mått Mål 

Alla elever i Åk1 ska ha klarat avstämning A enligt Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd 100% 

Andel elever som blir behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program ska öka till minst 85% 85 % 

Andel elever som går på ett gymnasieprogram och tar gymnasieexamen ska öka till minst 80% 80 % 

Meritvärdet för elever i åk. 9 ska höjas till 210   210 

 

1.2 Verksamhetsmål BOU: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. År 2020 

Mått Mål 
Fullt utbyggt ”en till en” i grundskolan samt tillhandahålla digitala hjälpmedel i förskolan och 
förskoleklass 2020 

x 

 

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
  

2.1 Verksamhetsmål BUN: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje. År 2020 

Mått Mål 

Alla elever har minst en pulshöjande aktivitet varje dag       1  

Mindre barngrupper i förskolorna minska från 18-17/grupp       17 

Andel elever med problematisk skolfrånvaro ska minska till 5%     5% 

 

2.2 Verksamhetsmål BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

År 2020 

Mått Mål 

Alla inom BoUF ska känna till målen för verksamheterna (OSA– enkäten - mäter) från 
4,1(2019) till 4,5(2020) (Femgradig skala) 

4,5 

 Lägre sjukfrånvaro från 5,2 % (2019) till 4,5 % (2020)  4,5 % 

Alla inom BoUF kan rekommendera vänner och bekanta att jobba hos oss (OSA enkäten) 
från 3,6 (2019) till4,5 (2020) (Femgradig skala) 

4,5 

 

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån 

behov  
    

3.1 Verksamhetsmål BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO 
och andra viktiga aktörer. 

År 2020 

Mått Mål 

Arbeta fram rutiner för samverkan med Närhälsans enhet Ungas psykiska hälsa x 

Andel elever som har godkänt på nationella prov i åk3 i ämnet svenska 2019 80% 2020 90% 90 % 

 

3.2 Verksamhetsmål BUN: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras. År 2020 

Mått Mål 

Alla barn som är 2,5 år har besökt familjecentralens tvärprofessionella team och insats har 
erbjudits de barn som är i behov av stöd. 

100% 

Alla barn 0-5 år i behov av insats får det innan de börjar förskoleklass  100% 

 

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
    

4.1 Verksamhetsmål BUN: I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en 
hållbar livsstil. 

År 2020 

Mått Mål 

Alla verksamheter ska utarbeta en plan för källsortering  x 

Alla enheten ska genomföra två aktiviteter/ år med fokus på hållbar livsstil. 2 

 

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner.   
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Välfärdsnämnd 
Ordförande: Johnny Ernflykt (M) 

Förvaltningschef: Catarina Dunghed 

 

 Hålla varandra i handen Bild från Mostphotos Trollhättans kommun. 

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 4,6 0 0 

Välfärdsnämnd 269,1 273,6 273,6 273,6 
Varav löner/kapitalkostnad 2,3 *   

Effektiviseringskrav  -2,2 0   

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 273,6 mnkr i budgetram år 2020.  

 
Ramförslaget är en ramförändring av nämndens ekonomiska ram för 2020 med 4,6 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.  
 
Nämnden har konsekvensbeskrivit den förslagna drift- och investeringsramen. Mer detaljerad beskrivning finns i 
nämndens budgethandling som antogs 2019-05-23 §47. Tjänst inom försörjningsstöd, IFO 0,550 mnkr fortsätter 
finansieras av de avsatta medlen från KS förfogandepost år 2020 och framåt.  
 
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  

Se nyckeltal sid.11 
 

 

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  

Nettokostnader, mnkr 

Utfall 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Intäkter -65,7 -38,1 -38,6 -38,6 -38,6 

Personalkostnader 227,4 215,1 219,6 219,6 219,6 

Övriga kostnader 85,2 92,1 92,6 92,6 92,6 

Totalt, drift  246,9 269,1 273,6 273,6 273,6 

182



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2020 

Nämndsredovisning 

Sida 35 | 41 

  

 

 
3. 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. 

 

4. 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 
 

Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-19. Förvaltningen har i dialog med nämnden  
tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i 
reglementet. Resultatet blev ett verksamhetsmål per inriktningsmål, inklusive mått. 
 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål VFN: Vi ska öka antalet personer efter avslutad etablering som går 
ut i arbete där ingen utbildning krävs 

År 2020 

Mått Mål 

Vi ska öka med 10 %  10% 

 
Statistik 

  2016 2017 2018 

 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta (status efter 90 dagar), andel 
(%) 

Kolada 
N00971 13 42 39 

 
 

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
  

2.1 Verksamhetsmål VFN: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande År 2020 

Mått Mål 

Plan ska vara upprättad 2020 1 

 
 

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån 

behov  
    

3.1 Verksamhetsmål VFN: Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga 
organisationer och andra i civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering 
och ensamhet. 

År 2020 

Mått Mål 

Antalet aktiviteter ska öka med 20 % 20% 

 
 

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
    

4.1 Verksamhetsmål VFN: Alla våra enheter ska källsortera efter bästa förmåga År 2020 

Mått Mål 

Antal enheter som källsorterar skall vara 100 % 100% 

 
Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. 
 

 

 

183



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2020 

Nämndsredovisning 

Sida 36 | 41 

  

 

 

Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförande: Matheus Enholm (SD) 

Förvaltningschef: Mats Tillander 

 

Industriområde vid Öringsvägen. Fotograf Lotta Karlsson 

 
 

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 -76,2 1,00 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnd varav 25,8 26,8 26,8 26,8 

Löner/kapitalkostnad 2,4 *   

Effektiviseringskrav 0 0,0   

Utökning av ram fastighetsunderhåll 0,7 1,0   

Resursfördelning  0,04 -0,04   

Varav flytt av verksamhet -79,4 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 8,4 8,4 8,4 8,4 

Fastighet 54,1 *6,3 7,3 7,3 7,3 

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 25,8 26,8 26,8 26,8 
*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). 
 

Utökning av ram för fastighetsunderhåll 1,0 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden för budget 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 0,7 mnkr, då kommunen 
har många angelägna planarbeten inkl. ÖP på gång. Med nuvarande bemanning kan inte önskvärd takt i 
planarbetena upprätthållas. Kommunstyrelsen har beslutat om offentliga toaletter i fem tätorter i kommunen. 
Kostnaden är 0,1 mnkr/år i samarbete med lokala verksamheter. Ökat fastighetsunderhåll då kommunens avsätter 

85 kr/m2 i underhåll. Önskad nivå är ca 130 kr/m2. Nivån behöver höjas för att undvika en försämring av 
fastighetens standard. Avisering om nytt livsmedelsavtal som kommer att påverka övriga nämnders budgetanslag 
som har budget för lokal, städ och kost från och med höst 2019. Konsekvensbeskrivningen är att inte genomföra 
förslagen om inte begärt tilläggsanslag ges.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har begärt tilläggsanslag av kommunfullmäktige för finansiering av ovanstående 
förändringar med 2,4 mnkr. Samhällsbyggnadsnämndens begäran av tilläggsanslag på 2,4 mnkr avslås då 
nämnden tillförs 1,0 mnkr för fastighetsunderhåll utifrån kommunstyrelsens förslag.  
 

Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18. 
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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! 
 
Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-16 §109. Förvaltningen har i dialog med nämnden  
tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i 
reglementet. Resultatet blev ett verksamhetsmål per inriktningsmål nummer 2,3 och två verksamhetsmål per 
inriktningsmål 1,4, inklusive mått. 
 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål SBN: Varje verksamhet/enhet ska ha minst en praktikant eller 
liknande under året 

År 2020 

Mått Mål 

Minst en praktikant eller liknande 1 

 

1.2 Verksamhetsmål SBN: Vi ska utreda förutsättningarna för att erbjuda möjlighet till 
lärlings- och/eller traineplatser. 

År 2020 

Mått Mål 

Utreda förutsättningar att erbjuda lärling/traineplatser Ja /Nej 

 

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
  

2.1 Verksamhetsmål SBN: Vi ska skapa tillgänglighet och trygghet i det offentliga 
rummet. 

År 2020 

Mått Mål 

Minst fem insatser för att öka tillgänglighet 5 

Minst fem insatser för att öka trygghet 5 

Inventera genomförd av otillgängliga och otrygga miljöer x 

 

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån 

behov  
    

3.1 Verksamhetsmål SBN: Vi ska bli mer digitalt tillgängliga, År 2020 

Mått Mål 

Minst fem av våra webbsidor ska vara lätta att läsa 5 

Vi ska ha påbörjat införandet av minst två e-tjänster 2 

Antal besökare på webben ska öka öka 

 

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
    

4.1 Verksamhetsmål SBN: Vi ska öka andelen fossilfritt drivmedel. År 2020 

Mått Mål 

Andel fossilfria personbilar ska öka Öka 

Andel fossilfria arbetsfordon ska öka Öka 

Andel fossilfria arbetsmaskiner ska öka Öka 

 

4.2 Verksamhetsmål SBN: Vi ska skapa förutsättningar för kommunens verksamheter att 
minska sitt klimatavtryck. 

År 2020 

Mått Mål 

Skapa förutsättningar att minska klimatavtryck x 

 
Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. 

 

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 beslut. Dnr: KS 2018-441 2019-06-
24  
 

§74 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet 
med följande motivering:  
 
o Återremiss av budget med anledning av de nya 
förutsättningarna som vi fått vid sittande möte. Vi 
yrkar dessutom på ett extra kommunfullmäktige för 
att hantera budget innan nästa ordinarie 

kommunfullmäktige i september.  
 

§71 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall 
vara 23,63 kr dvs. oförändrad.  
 

§72 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens 
budgetram för 2020, med plan för 2021-2022 
 
Mål -och resursplanen beslut. Dnr: KS 2018-441 2019-11-
25 
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Datum 

2019-10-29 

 

Dnr: KS 2019-000235 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomiavdelningen 

Planeringsförutsättningar budget 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta planeringsförutsättningar för budget 2021.     

Sammanfattning 

Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige planeringsförutsättningar, vilka 

tillsammans med verksamhetens inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta 

upp kommande budgetprocess. 

 

I planeringsförutsättningarna behandlas:  
 

 Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 

 Finansiella resultatmål för budget 2021 

 Tidsplan för budgetprocessen  

 

Befolkningsantagande 

Skatteberäkning för budget 2021 utgår ifrån ett invånarantal på 10 550, 1 

november 2020. 

 

Årets finansiella resultatmål 

De finansiella resultatmålen för budget 2021 utgår från de finansiella 

inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023.  

 

Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2021 är: 

 

1. Årets resultat   

     skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.  

 

2. Investeringsmål   

     självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå till 100%  

 

3. Skuldsättning  

     under 2021 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till  

     att amortera på låneskulden. 

 

*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens reinvesteringar. 

 

Tidsplan för budgetprocess 

En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2021 med plan 2022–2023. 

Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för 2020.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Planeringsförutsättningarna utgår från god ekonomisk hushållning 
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Håkan Sundberg 
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Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod har kommunfullmäktige 
beslutat nya långsiktiga inriktningsmål för både 
verksamhet och finans.  
 
De långsiktiga inriktningsmålen gäller för 
Planeringsperioden som omfattar tre år på innevarande 
mandatperiod och ett år in på nästa mandatperiod. Det 
vill säga, år 2020–2023.  
 
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 

planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med 
inriktningsmålen skapar förutsättningar för kommande 
budgetprocess. 
 
I planeringsförutsättningarna behandlas:  
 
1. Befolkningsutveckling (invånarantalet för beräkning 

av skatteintäkter) 
2. Finansiella resultatmål för budget 2021 
3. Tidsplan för budgetprocessen  
 

Budgetprocess  

Första steget efter att planeringsförutsättningar antagits 

är att beräkna skatteintäkterna för budgetåret och 
planåren.  
 
Beräkningen bygger på det antagande av 
befolkningsutvecklingen (antal invånare per 1 nov) som 
beslutas för Munkedal. Munkedal utgår från de 
skatteunderlagsprognoser SKL (Sveriges kommuner och 
Landsting) presenterar. Första skatteprognosen kommer 
i februari och är underlaget för beräkningarna. Den andra 

skatteprognosen som kommer i april är styrande och ska 
tas med i de slutliga beräkningarna för budget 2021. 
 
Avsättningar görs till kommunövergripande poster samt 
de antagna finansiella målsättningarna för 2021. Hänsyn 
tas även till andra politiska uppdrag. 
 
Efter beräkning av skatter och bidrag samt avsättningar 
kan preliminära ramar lämnas till nämnderna med 
föregående års ramar som utgångspunkt.  
 
Ekonomiavdelningen skickar ut budgetanvisningar till 

nämnderna. 
 
Enligt tidplanen ska nämnderna ta ställning till sin 
budgetskrivelse för budget 2021 senast i maj. 
Nämndernas budgetskrivelse ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift och investeringsbudget) utifrån 
de preliminära ramarna samt verksamhetsmål med mått 
utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.  
 
Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära 
ramens påverkan på verksamheten. Målen bör tas fram  

i god dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska 
också ha en tydlig koppling till tilldelade resurser och 
vara mätbara.  
 
I juni fastställer kommunfullmäktige kommunens mål- 
och resursplan (MRP), budget 2021 med plan 2022-2023. 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna genom dialogdag i maj.  

Målsättningar  
Första uppföljningen/avstämningen av 
planeringsperioden 2020-2023 görs år 2021. 
Uppföljningen ligger till grund för hur man ska planera 
nästkommande års målsättningar för både finans och 
verksamhet för att kunna över tid nå de långsiktiga 
målen. 

Inriktningsmål för verksamheten 

planperioden 2020–2023 

Verksamhetens fyra inriktningsmål för planperioden har 
arbetats fram av den nya politiska organisationen och 
beslutades i kommunfullmäktige 2019-03-25 §26. 
 
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 2021 

Nämnderna ska konkretisera inriktningsmålen till 
verksamhetsmål för budget 2021 under våren. Målen är 
ettåriga och ska vara uppföljningsbara och mätbara. Det 
är viktigt att koppla de politiska ambitionernas nivå med 
resurser. Föreslagna mål beslutas av nämnderna i maj 
månad. 

Finansiella inriktningsmål för planperioden 

2020-2023 

Kommunfullmäktige har beslutat 2018-11-29 § 111 tre 

finansiella inriktningsmål för planperioden 2020–2023. 
Målen ingår i kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. 
 
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. 
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Ekonomiska förutsättningar för 

kommande budgetprocess 
 

1. Befolkningsutveckling (invånarantalet) 

Antagandet om befolkningstalet ligger till grund för 
beräkning av skatteintäkterna för de kommande 
budgetåren. För budget 2020 fastställdes 
invånarantagandet till 10 500 invånare.  
 
Skatteintäkterna för budget 2021 baseras på 
invånarantalet 1 november, 2020.  
 
Nedan redovisas befolkningsutfall, SCB:s senaste 
prognos och kommunens egna antagande av invånare 1 

november.  
 
SCB; prognosantaganden för Munkedal är att man följer 
rikets utvecklings riskprognos gällande fruktsamhet, 
dödlighet och immigration vilket kan påverka att 
prognosen är något högre än våra egna antaganden.  
 

 
Över tid har prognoserna legat över 100 invånare mer än 
utfallet därmed gör vi egna antaganden. Under tiden med 
flyktingströmmarna så förändrades prognoserna och 
närmade sig våra egna bedömningar.  
 
Utifrån det utfall jan-okt 2019 som ligger nu på 10 529 
invånare och SCB:s senaste befolkningsprognos så är 
antagandet att fastställa invånarantalet till 10 550 
invånare för beräkning av skatteintäkter, budget 2021 

rimlig. (Vad vi tror 2020 1 nov). Det är en ökning med 
50 invånare jämfört med budget 2020 och en 
förstärkning av skatter och bidrag till kommunen.  
 
Invånarna påverkas även av hur många bostäder som 
finns tillgängliga och bostadsbyggandet. 
 
Skatteberäkning för budget 2021 utgår ifrån ett 
invånarantal på 10 550, 1 november 2020. 
 
 
 
 

Målgrupp 

Grupp Utfall Utfall Utfall  
Prognos 

SCB 

Prognos 

SCB 

Prognos 

SCB 

Prognos 

SCB 

Prognos 

SCB 

år 2017 2018  
2019 

Jan-okt 
2019 2020 2021 2022 2023 

Födda 0 124 114 93 116 119 121 123 123 

Förskola 1–5 618 602 617 611 611 620 626 622 

Förskoleklass 6 124 149 117 119 128 124 125 135 

Grundskola 7–15 1 035 1 081 1 108 1 122 1 134 1 149 1 149 1 153 

Gymnasium 16–18  370 344 337 344 354 370 380 387 

Övriga åldrar               19–64  5 604 5 625 5 618 5 648 5 643 5 681 5 699 5 708 

Äldreomsorg 65–74 1 383 1 357 1 342 1 341 1 351 1 328 1 283 1 261 

Äldreomsorg 75–79 431 490 548 536 580 597 626 608 

Äldreomsorg 80–84 372 363 360 357 341 340 354 402 

Äldreomsorg 85–89 232 248 250 246 250 251 252 246 

Äldreomsorg 90+ 130 130 139 139 143 149 147 152 

Totalt invånare 

31 dec 
 10 423 10 503 10 529 10 578 10 655  10 731  10 764 10 795     

Befolknings 

antagande, 1 nov 

året före, budget 

 10 220   10 260  10 450 10 500 10 550 10 600 10 650 

Förändring 

invånarantal 

budget 

        40  190       50 50 50 50 

Befolknings- 

utfall 1 nov 
   10 371 10 475 ?      
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Utveckling av skatter och statsbidrag 2021 -2023 
Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL, 
cirkulär 19:40, från 1 oktober har en simulering gjorts 
utifrån Munkedals antagande om invånare. 

 

Belopp i Mnkr 

Budget  

2020 fast 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Skatteintäkter 493 505 521 538 

Inkomstutjämning 141 145 151 157 

Kostnadsutjämning 20 23 23 24 

Regleringsbidrag 12 13 11 8 

LSS-utjämning 4 1 1 1 

Fastighetsavgift 25 25 25 25 
Summa skatter o 

bidrag 694 710 732 752 

Aviserat generellt 

bidrag* 4 0 0 0 

Summa  698 710 732 752 

Förändring i %  

Skatter och bidrag          2,8 1,8            

 

   3,0 

 

     2,7 

Förändring i mnkr 18,9 12,7     21       20 

Antaganden antal 

invånare 1 nov året 

innan 10 500 10 550 10 600 10 650 

*bidraget som man budgeterat (flyktingvariabeln) in i KF  

förfogandepost avslutas 2021 och ingår enligt befolkningsfördelningen 

vilket innebär att man får budgetera bort denna post. 

 
Sveriges kommuner och landstings bedömning av 
tillväxten av skatteunderlaget 
 
Mild lågkonjunktur dämpar skatteunderlagstillväxten år 
2020-2021.  
 

 
 
SKL:s prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan 
årets slut övergår i en mild lågkonjunktur, vilket betyder 
att arbetade timmar minskar. Effekten på 
skatteunderlaget dämpas i viss mån av att löne-
ökningarna blir något högre och budgetpropositionens 
förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer.  
 
Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer 

som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av 
grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare 
en kompensation via höjning av anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att 
både den faktiska och underliggande skatte-
underlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta 
takten sedan 2010. 
 
 
 
 

 
År 2021 är i deras beräkningar ett övergångsår då den 
prognostiserade milda lågkonjunktur som präglar slutet 
av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturell balans.  
Skatteunderlagets underliggande ökningstakt tilltar då 
något till följd av att lönesumman ökar mer än året 
innan. Eftersom det ännu inte finns några förslag om 
regeländringar för tid efter 2020 överensstämmer den 
underliggande ökningen 2021 med den faktiska.  
 

När den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell 
balans 2022–2023 ökar sysselsättningen åter, vilket är 
främsta skälet till att skatteunderlagstillväxten tilltar och 
närmar sig en historiskt genomsnittlig takt. 
 
Munkedals skatte och bidragsutveckling- budget 
 
Förändringen av skatter och bidrag för Munkedals del 
har ökat utöver den årliga skattetillväxten genom att;   
 
 Invånarantalet har budgeterats upp årligen, totalt 

2018-2021, en ökning med 330 invånare, vilket gav 

en förstärkning i genomsnitt 16,5 mnkr. 
 

 En skattehöjning gjordes år 2016, vilket gav en 
förstärkning på 17,5 mnkr. 

 
 Regeringens extra satsning 2017 av det generella 

statsbidraget (flyktingmedel), vilket gav en 
förstärkning på 13,1 mnkr. 

 
 

Belopp i Mnkr 

Budget 

2016 

Budget 

2017  

Budget 

2018 

Budget 

2019  

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Summa skatter 

inkl fastavg. 594 619 635 672 694 710 732 
Aviserat generellt 

bidrag* 0 13,1 10,7 7 4 0 0 

               
Summa intäkter 594 632 646 679 698 710 732 

Förändring i % 

skatter och bidrag 
SKL 

7,7% 6,5% 2,1% 5% 2,8% 1,8% 3,0% 

Förändring i mnkr 42,8** 38,5* 13,3 33 18,9 12,7 21 

Antaganden antal 

invånare 1 nov året 
innan 10 220 10 220 10 260 10 450 10 500 10 550 10 600 

förändring 

invånare         0 40 190 50 50 50 

*Generellt bidrag flykting 13,1 mnkr förstärkning 
**skattehöjning 0,95 öre, 17,5 mnkr förstärkning 
 

Ett tufft år budget 2021  
För år 2021 kommer utrymmet för att kompensera löne- 
och prisökningar minska dels genom lägre 
skatteunderlagstillväxt och dels att det extra generella 

statsbidraget tas bort i budget 2021. Viss del täcks av 
att vi budgeterar upp invånarantalet 2021. Det innebär 
att övergripande avsättningar får finansieras på annat 
sätt.  
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2.  Finansiella resultatmål, budget 2021 

De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, 
av de finansiella inriktningsmålen. Målen är ettåriga. 
Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål tas resultatmål fram för budget 2021.  
 

Förslaget på finansiella resultatmål för 2021 är: 
 

1. Årets resultat   
     skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
 
2. Investeringsmål   
     självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst 

uppgå till 100%  
 
3. Skuldsättning  
     under 2021 ska överskott och intäkter av 

engångskaraktär ska användas till  
     att amortera på låneskulden. 
 
*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens 
reinvesteringar. 
 
 

2.1 Budgetberäkning 2021-2023  

Kommande utmaningar; 
 
 Stort investeringsbehov (utgift), vilket ger ökade 

kostnader avskrivningar och ränta 
 Minskat statligt bidrag, (flyktingvariabeln försvinner) 
 Avsättningar till löner/prisuppräkningar/volymbudget 

(skatteunderlagstillväxten samt ökad befolkning 
täcker inte avsättningarna fullt ut) 

 Obalanser i budget 2019-2020 
 

Målsättning 
Det krävs att nettokostnaderna minskar i 
verksamheterna för att nå finansiella resultatmålen för 
resultat och självfinansiering.  
 
För att uppnå resultatmålet krävs en minskning av 
budgeten i verksamheten med totalt 18,4 mnkr under 
de kommande tre åren, där största delen är att 
finansiera avskrivningar och ränta pga de stora 
investeringsutgifterna. Kapitalkostnaden förväntas öka 
med 22,6 mnkr fram till år 2024 
 

År 2021 kommer inte löner och priser kunna täckas av 
skatter och bidrag utan måste finansieras inom befintlig 
budget.  
 

Beräkning budget 2021 

Ett resultat på 14,2 mnkr (2 %) år 2021, kräver att man 
minskar budgeten för verksamheten med 6,0 mnkr. 
 

En självfinansiering av reinvesteringar på 100 % kräver 
att man minskar investeringsplanenen med 9 mnkr till 
34 mnkr.  
 
 
Finansiella mål 
ÅR 2020 2021 2022 2023 

   Mål    Mål Mål Mål 

Budgetminskning 

mnkr 

    -6,0 -7,8 -4,6 

Årets resultat % av 

skatter och bidrag, 

minst 

2       2,0 2,0 2,0 

Årets resultat i 

mnkr 

13,9      14,2 14,7 15,1 

Självfinansierings-

grad av reinvest.  
     66% 100% 100%     100% 

 
Nuvarande plan för reinvesteringar 2021–2023 minskas 
med 21 mnkr för att uppnå det finansiella målet om 100 
% självfinansiering. 
 

 
 
Beräkningsförutsättningar budget 2021 

Antagande i beräkningar ovan. 

 Avsättning till budgeterat resultat 2 % av skatter och 
bidrag 

 Prisuppräkning 3 mnkr (2,4%) 
 Avsättning till löneökningar 3,0 % 
 Nollställa KF förfogandepost 

 Skatteunderlagsprognosen från SKL och simulerat 
befolkningsantagande är ökningen av skatter och 
bidrag för 2021 på 12,7 mnkr.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Investeringsplan 

År 
Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Nettoinvesteringar 

(mnkr) 
82,5 

   

135,0 

 

181,9 175,8 

Nyinvesteringar mnkr 28,1 100,5 152,6 121,0 

Reinvesteringar mnkr 54,4   34,5   34,5 36,2 
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3. Tidplan budgetprocess 2020 för budget 2021 

Förslag till tidsplan för budgetprocessen för budget 2021 utifrån Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2019. I samband med de beräkningar i slutet av februari 
utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen skickas budgetanvisningar ut till samtliga nämnder. 

Budgetprocess, budget 2021  

Nämnd Tidpunkt Aktivitet Beskrivning ärende Handläggare 

2019 höst     

Kommunstyrelsen 11 november Beslut 
Planeringsförutsättningar budget 2021 plan 2022–2023 

(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess) 

 

Kommunfullmäktige 25 november Beslut 
Planeringsförutsättningar budget 2021 plan 2022–2023 
(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess)  

Ekonomichef 

2020 vår     

Planeringsdag budget 

nämnder 

I början av mars Egen tidplan Resp. nämnd påbörjar arbetet med att sätta verksamhetsmål/mått utifrån 

KF inriktningsmål för planperioden 2020-2023. I samband med målen ska 
man arbeta med budgetförutsättningarna från ekonomiavdelningen samt 
beräknad ekonomisk ram. Resp. nämnd bokar in i sin egna planering 
budget 2021 mål och ramar. 

Förvaltningschef 

Stöd av  
Ekonomer, 
verksamhetsutvecklare 

Kommunstyrelsen  
– Nämnder 

11 maj KS befintliga möte Dialog 
Kl 9-12 

Nämnderna redovisar sin budgethandling och konsekvenser av föreslagen 
ram. Kallelse  

Förvaltningschef/ 
Nämndsordförande 
Kommunstyrelsen 

Nämndsmöten  Senast maj  
KFN 13/5 (inlämning 29/4) 
SBN 18/5 (inlämning 4/5) 

BUN 19/5 (inlämning 5/5) 
VFN 20/5 (inlämning 6/5) 

Beslut Budget 2021, plan 2022–2023 

- konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt investeringsplan. 
Samverkad av resp. nämnd MBL §11 (info §19) 
-Förslag till verksamhetsmål med mått kopplat till ekonomisk ram beslutas 
senast i maj  

Förvaltningschef 

Kommunstyrelsen 15 juni 
(inlämning 1/6) 

Beslut 1. Kommunstyrelsens budget 2021, plan 2022–2023 
-Konsekvensbeskrivning utifrån prel.ram samt investeringsplan. 
Samverkad 

2. Kommunens mål -och resursplan, budget 2021, plan 2022–2023 
3. Beslut om skattesats samt borgensavgift 

Ekonomichef  

Kommunfullmäktige 29 juni 
 

Beslut 1. Kommunens mål -och resursplan, budget 2021, plan 2022–2023.  
2. Beslut om skattesats samt borgensavgift 2021 

Ekonomichef 

Nämndsmöten  
 

December 
KS 14/12 (inlämning 30/11) 
KFN 15/12 (inlämning 1/12) 
BUN 16/12 (inlämning 2/12) 
VFN 17/12 (inlämning 3/12) 
SBN 21/12 (inlämning 7/12) 

Beslut Återkoppling nämnd. Internbudget 2021 plan 2022–2023, inkl. förslag på 
verksamhetsplaner 2021 
 
Godkänna internkontrolluppföljning 2020/ Anta internkontrollplan 2021 
(nämnder) 

Förvaltningschef  

KS presidier och 
nämndspresidie 

December/ 
januari 

Genomgång Internkontroll uppföljning 2020/Plan 2021 samtliga nämnder och bolag Förvaltningschef 
Återkoppling till 
presidiet från nämnd 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-30 

 

Dnr: KS 2018-000071 

  

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens, 

Kommunstyrelsens och Kultur och fritidsnämndens 

reglementen för mandatperioden 2019-2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 

Samhällsbyggnadsnämnden; 

 Bereder ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser samt 

kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd 

 Köp och försäljning av övrig mark upp till ett belopp av 2.0 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglementet för 

kommunstyrelsen; 

 Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och allmänna 

platser samt kommunala fastigheter 

 Kommunstyrelsen ansvarar för renhållningsfrågorna 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglementet för Kultur och 

fritidsnämnden; 

 Kultur och fritidsnämnden ansvarar för uthyrning och schemaläggning 

av tider till föreningar i lokaler för föreningsverksamhet.    

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 §27 att ge kommundirektören i uppdrag 

att göra en genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens reglemente och 

återkomma med förslag med hänsyn till köp och försäljning av kommunala 

fastigheter och namngivning av gator och verksamhetsfastigheter. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23, § 85 att återremittera ”ärendet då det 

inte är tillräckligt berett utifrån ett demokratiskt perspektiv” 

 

Gemensamma överläggningar mellan presidierna i kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden har skett vid två olika tillfällen under perioden. 

Ytterligare samråd har skett med respektive ordförande 2019-10-29. Förändringar i 

samhällsbyggnadsnämndens reglementen påverkar även kommunstyrelsens 

reglemente. Ansvaret för renhållningsfrågor finns inte i någon nämnds reglemente. 

Kommunstyrelsen föreslås få ansvar för renhållningsfrågorna.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 
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Munkedals kommun 
Datum 

2019-10-30 
 

KS 2018-000071 
Sida 

2(2) 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
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  2019-10-30 Dnr:KS 2019-238

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Investeringsbudget för Munkedal Vatten AB – Budget 

2020, plan 2021-2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2020, plan 2021-2022 för 

Munkedal Vatten AB. 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram ett förslag till investeringsbudget för de 

kommande tre åren. Förslaget omfattar såväl reinvesteringar i verk och nät som 

nyanläggningar av ledningar och pumpstationer. Bruttoinvesteringarna uppgår till ca 

95 mnkr för perioden. Förslaget är beskrivet på sid 5-7 i budgethandlingen. 

Styrelsen för Munkedal Vatten AB behandlade ärendet 2019-10-24 §12. 

 

Investeringarna finansieras delvis av anläggningsavgifter och/eller brukningsavgifter 

samt delvis av kommunbidrag.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Investeringarna ökar ränte- och avskrivningskostnaderna för Munkedal Vatten AB. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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  Dnr: 2019/203 
Handläggare 
Ekonomichef Susanne Thorén 
Telefon: 0522-63 88 21 
 
 
 
 

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

 

 

 

 

Munkedal Vatten AB 

Budget 2020 

samt plan 2021-2022 
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1. Vatten och 

avloppsverksamhet 

Information om verksamheten 
Munkedal Vatten är huvudman för den 

allmänna vattenförsörjningen och avlopps-

hanteringen i kommunen, vilket omfattar att 

ta hand om avloppsvatten och levererar 

dricksvatten hela vägen till fastigheten.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag 

som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/         

i ägarens ställe. 

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i 

Munkedal kommun. Tillsammans med 

kommunen beslutar bolaget om 

utbyggnader, upprustningar och VA-taxor. 

Munkedal Vatten AB har inga anställda utan 

den dagliga driften och annan förenlig 

verksamhet sköts av det gemensamma 

bolaget Västvatten AB som svarar för driften 

av VA-anläggningarna i Färgelanda, 

Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Topografi 
Munkedals kommun är en glesbefolkad 

kommun med en större tätort och ett flertal 

mindre. Avstånden är förhållandevis långa 

mellan tätorterna. Terrängen är kuperad med 

mycket lera och berg i dagen. Den 

kommunala vattenförsörjningen kommer 

uteslutande från mindre grundvattentäkter 

som delvis är ihopkopplade. Avloppsreningen 

klaras med hjälp av flera mindre verk, som 

inte är sammankopplade. 

Ägarförhållande 
Munkedal Vatten AB är ett helägt dotterbolag 

till Munkedal kommun (212000-1330). 

Munkedal Vatten AB äger 11 % av det 

gemensamma bolaget Västvatten AB 

 

Antalet aktier och röster i Munkedal Vatten 

AB är 2 500 stycken. 

Bolag och styrelse 
Munkedal Vatten AB har ingen egen 

personal utan köper alla sina tjänster av 

Västvatten AB. 

Munkedal Vatten AB:s styrelse består av sju 

ledamöter och högst fem suppleanter. 

Kommunfullmäktige i kommunen utser sina 

representanter till styrelsen samt vem som 

ska vara ordförande respektive vice 

ordförande. Dessa utses att ingå i styrelsen 

under mandatperioden på fyra år. 

Ägardirektiv och bolagsordning om 

roller samt uppgifter/ 

ansvarsområden 
Bolaget är organ för kommunens VA-verk-

samhet och således underordnat Munkedal 

kommun. Bolaget står i sin verksamhet 

under kommunstyrelsens uppsikt och har att 

följa av kommun-fullmäktige och av 

kommunstyrelsen med stöd av delegation 

utfärdade direktiv. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet 

att äga och förvalta den allmänna VA-

anläggningen i Munkedal kommun samt att 

tillhandahålla tjänster, som har anknytning 

till denna verksamhet. 

Syftet med att driva verksamheten i bolags-

form är att åstadkomma effektivitetsvinster 

till gagn för dem som utnyttjar bolagets 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 

11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs 
Vatten AB 

29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla 
Vatten AB 

53%

Uddevalla 
kommun 

100%
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tjänster utan att detta går ut över den totala 

kommunala organisationen. Bolaget kan 

därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i 

sin verksamhet om detta medför nackdelar 

för den kommunala organisationen i dess 

helhet som överväger fördelarna för 

bolaget. 

Kommunfullmäktiges godkännande ska 

inhämtas vid införande och ändring av taxor 

och principer för taxor och andra normbeslut 

om införandet eller ändringen är av princi-

piell beskaffenhet eller annars av större vikt 

eller om så följer av lag. 

Investeringar avseende enskilt objekt eller 

under ett räkenskapsår överstigande bo-

lagets egna kapital (eget kapital och obe-

skattade reserver) ska godkännas av 

kommunfullmäktige. 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhets-

plan för de närmaste tre räkenskapsåren, 

varav det första detaljplaneras och budget-

eras. Verksamhetsplan och budget ska del-

ges kommunstyrelsen enligt årligen 

fastställd tidsplan. 

Bolagets uppgift är att inom verksamhets-

område för vatten och avlopp leverera 

dricksvatten och rena spillvatten för VA-

abonnenterna. Bolaget medverkar i ut-

byggnader av bostads- och industri-

områden med ledningsdragning och 

möjliggör därmed fortsatt exploatering av 

nya områden. Det utbyggda ledningsnätet 

innebär ett större verksamhetsområde för 

VA och därmed ökade driftkostnader 

löpande. Genom driftoptimering och 

rationaliseringar minskas kostnaderna som 

utbyggnaden medför.  

Viktiga lagar och föreskrifter 
Bolaget har att rätta sig efter de regler och 

krav som ställs av ett flertal myndigheter 

och organisationer. Nedan återfinns en kort 

sammanställning av några av dessa. Det 

grundläggande för all verksamhet är Lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster samt 

allmänna bestämmelser för vatten och 

avloppstjänster (ABVA). 

 Miljöbalken 

 Havs- och Vattenmyndigheten 

 Kemikalieinspektionen 

 Livsmedelsverket 

 Naturvårdsverket 

 Boverket 

 Riksdag 

 Socialstyrelse 

 Strålsäkerhetsmyndigheten 

 SWEDAC 

 WHO 

 Vattenmyndigheterna 

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 

delar berörs av miljöbalken och dess 

förordningar. Anläggningarna omfattas av 

anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen. 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 

vatten och för avloppsreningsverken 

behandling av hushållens och industrins 

avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framförallt miljön genom utsläpp av renat 

avloppsvatten till recipient och genom 

omhändertagande av avloppsslam. 

Provtagning görs löpande för att visa att 

gällande tillstånd och villkor följs och hur 

miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 

engagemang, tålamod och framförhållning.  

Vi försöker hela tiden att blicka framåt och 

utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 

fullbordat utan ska vara en resa för ständig 

förbättring. 
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Taxekollektiv 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska 

fastighetsägaren bära de nödvändiga 

kostnader som krävs för att tillhandahålla 

respektive vattentjänst. Detta sker genom 

att avgifter för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt 

självkostnadsprincipen. Det vill säga de 

nödvändiga kostnader som uppkommer för 

att till exempel ta hand om spillvatten 

finansieras via motsvarande avgift. 

Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige 

och framgår av bruknings- och anläggnings-

taxan.  

Ökning brukningstaxa 2020               5,2 % 

Ökning anläggningstaxa 2020           3,0 % 

Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är ökade 

krav från myndigheter, huvudmän och även 

kunder. Ökade krav tillsammans med ett 

pågående generationsskifte resulterar ofta i 

utökade samarbeten, i någon form, 

kommuner emellan. 

Ökade krav gör att VA-verksamheter står 

inför stora utmaningar som är generella för 

hela VA-branschen. De utmaningarna och 

möjligheter för att möta dessa beskrivs 

under målområdena ekologisk hållbarhet, 

ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 

För att veta mer läs Affärsplan 2016-2020. 

Svenskt vattens kommentarer till 

2019 års taxestatistik1 
Svenskt Vatten har låtit göra en studie av 

framtida investeringsbehov. Studien 

sammanställdes 2017 och visade på stora 

investeringsbehov i infrastrukturen för 

                                                

1 Svenskt vatten, Kommentarer till 2019 års 
taxestatistik, september 2019 

kommunalt vatten och avlopp. Studien visar 

på att stora investeringar behövs för att öka 

takten i förnyelsen av ledningsnäten, bygga 

ut VA till de områden som behöver 

kommunalt vatten och avlopp, 

klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta 

framtidens krav på avloppsrening. För att 

klara det behöver de årliga investeringarna 

öka med 35 % under de kommande 20 

åren, vilket motsvarar taxeökningar i dagens 

penningvärde med ca 4 % per år, därutöver 

kommer generella prisökningar. Det 

kommer att leda till att taxorna under 

samma tidsperiod behöver fördubblas i 

dagens penningvärde, en betydligt 

kraftigare ökningstakt än vad som hittills 

varit fallet. 

Taxeutvecklingen har under de senaste 

åren gått åt motsatt håll: de årliga 

taxeökningarna är låga, både i absoluta tal 

och i förhållande till allmänna prisökningar. 

Även för 2019 kan man konstatera att den 

genomsnittliga taxehöjningen är låg i för-

hållande till verkliga behov. Medelhöjningen 

är 3,2 % för Typhus A och 3,0 % för typhus 

B jämfört med 2018. För 2019 borde 

ökningen enligt Svenskt vatten vara 6,5 %, 

alltså dubbelt så stor som 2019 års höjning 

var generellt i Sverige. 

Att höja taxor är inget självändamål och 

effektivt nyttjande av ekonomiska resurser 

är en självklar aspekt av hållbara vatten- 

och avloppstjänster. Som led i ett långsiktigt 

effektivt resursutnyttjande måste dock 

investeringarna i vår gemensamma infra-

struktur för dricksvatten- och avlopps-

hantering öka. En konsekvens av det är att 

taxorna behöver höjas i snabbare takt de 

kommande åren. 
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2. Finansiering 
Munkedal Vatten ABs låneportfölj består av 

en revers (76 203 tkr) till Munkedal kommun 

och direkta lån (26 000 tkr) via 

Kommuninvest. 

Enligt beslut i Munkedals kommun ska 

reversen gentemot kommunen lösas i 

november 2020. Efter detta datum ansvarar 

Munkedal Vatten AB själva för finansiering.  

Borgen är beviljad upp t.o.m. 125 000 tkr 

För 2020 prognostiseras följande: 

Borgensavgift 0,25 % 

Ränta, revers 2,7 % 

Reversavgift 0,15 % 

Ränta, egen upplåning 0,6 % 

Borgensåtagandet som Munkedal kommun 

har till Munkedal Vatten AB är i nuläget på 

125 000 tkr. För att kunna täcka kommande 

års lånebehov behövs detta borgens-

åtagandet ökas upp till 140 000 tkr innan 

2021.  

I och med de kommande årens 

investeringsbehov krävs allt högre nylåning. 

Effekten blir att bolagets soliditet sänks 

samt att bolaget blir räntekänsligt. Det 

innebär att utrymmet för den löpande driften 

minskas eller att brukningstaxorna behöver 

höjas. En möjlig åtgärd är även ett tillskott 

till investeringar från Munkedal kommun. 

 

 

 

 

Befintlig låneskuld 2019-12-31 102 203 tkr 

Nyupplåning 2020 9 000 tkr 

Ny Låneskuld 2020-12-31 111 203 tkr 

 

Likvida medel 2020-01-01 15 086 tkr 

Utbetalningar: 

        investering, Tungenäset -12 400 tkr 

        investeringsutbetalningar, -19 100 tkr 

        övriga utbetalningar -25 914 tkr 

Inbetalningar: 

        brukningsavgifter m.m. +35 492 tkr 

        anläggningsavgifter +4 383 tkr 

        nyupplåning +9 000 tkr 

Årets kassaflöde 2020 -8 539 tkr 

Likvida medel 2020-12-31 6 547 tkr 
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3. Investeringsbudget 
Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av 

investeringar överstigande bolagets egna kapital, 2 500 tkr. 

Sammanställning pågående 
investeringar (tkr) 

Prognos 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 

6 485 7 000 7 000 7 200 

Reinvesteringar, VA-fond* 4 874    

Reinvesteringar kapacitetssäkring, VA-
fond* 

 
5 200 

  

Omvandlingsområden 10 500 17 500 9 200 10 100 

Exploateringsområden 3 063 1 800 15 000 15 800 

Bruttoinvesteringar 24 922 31 500 31 200 33 100 

          

Fakturerade anläggningsavgifter -1 674 -3 800 - -34 100 

          

Nettoinvesteringar 23 248 27 700 31 200 -1 000 

*Nuvarande beslut avser minskad sårbarhet vid stor nederbörd. Då investeringsutrymme kvarstår under 

2019 kommer förslag mest troligt att lämnas på att VA-fond flyttas till Kapacitetssäkring. 

Investeringar överstigande bolagets egna kapital,  

2 500 tkr 

Total utgift 
(tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder  

50041 Kapacitetsökning VV 5 300 2020 

80130 Biosteg Munkedal ARV 3 500 2021-2022 

Omvandlingsområden   

35021 Tungenäset etapp 2 överföringsledning Faleby-Gårvik 28 100 2018-2020 

35025 Gårvik E1 Östra 9 500 2021-2022 

35026 Gårvik E2 Västra 18 700 2022-2023 

35031 Saltkällan Etapp 3 4 900 2020 

Exploateringsområden   

60039 Bergsvik 29 400 2021-2022 

60041 Gläborg/Håby logistikcentrum 3 000 2019-2020 

 

Reinvesteringar samt utbyggnad 

inom befintliga VA-anläggningar  

Befintligt ledningsnät 

Avser utbyte eller relining och i vissa fall 

omläggning från kombinerat ledningssystem 

till separata spill- och dagvattenledningar. 

Ska följa beslutad förnyelseplan. 

Befintligt nät i Munkedal är till stora delar så 

kallade kombinerade nät. Stora regnoväder 

under sommaren 2014 orsakade 

översvämningsskador och tydliggjorde 

behovet av att fortsätta arbetet med att 

separera dagvatten från spillvatten. 
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Under perioden 2020-2022 investeras drygt 

3 000 tkr/år vilket ger en förnyelsetakt på 

450 år. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 

Åtgärder som säkerställer leverans men 

som även kan utgöra förutsättning för 

exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. 

Här ingår t.ex. reservoarer och 

överföringsledningar. 

Dricksvatten 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till produktion av 

dricksvatten. Här ingår även tryckstegrings-

stationer som ser till att vattnet kan 

levereras med rätt tryck till kunden. 

Kapacitetsökning VV: Ombyggnad av 

reningen på vattenverket i Dingle. 

Vattenverket används idag mestadels som 

ett reservvattenuttag men kommer efter 

reningssteget kunna användas kontinuerligt. 

Idag transporteras stora mängder vatten till 

Dingle från Munkedal. Större uttag i Dingle 

ökar dricksvattenkapaciteten i Håby och 

Gläborg där det finns flera planerade 

industrianslutningar. 

Reningsverk 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till rening av 

avloppsvatten. Här ingår även 

pumpstationer som ser till att avloppsvattnet 

kan transporteras. 

Biosteg Munkedal ARV: Utbyggnad av 

biologisk rening för att möta ökad belastning 

från de planerade nyanslutningarna bland 

annat Tungenäset, Saltkällan och centrum. 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad som påkallats efter läns-

styrelsens beslut eller som definierats i 

samband med tillsynsmyndighetens 

inventeringar. Här finns en potentiell risk för 

ökade kostnader då fastighetsägare I 

”mindre bebyggelseområden” kan begära 

kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa 

frågor avgörs av länsstyrelsen.  

VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med 

en ny detaljplan som ändrar områdets 

förutsättningar. 

Tungenäset etapp 2 överföringsledning: 

Överföringsledning till Tungenäset är be-

slutad enligt KF 2017-02-08 § 6,  

Dnr KS 2016-105 § 39. 

Beslutet innebär att överföringsledning 

byggs mellan Faleby och Gårvik och att den 

finansieras av skattekollektivet och inte VA-

kollektivet. Munkedal Vatten lånar 

erforderligt kapital men fakturerar sedan 

Munkedals kommun kapitalkostnader 

såsom ränta, avskrivningar och eventuella 

avgifter. 

Enligt samma beslut ska höjning av anlägg-

ningsavgiften ske innan de första fastighet-

erna längs överföringsledningen ansluts.  

Gårvik E 1 Östra: Fastigheter inom 

området ansluts till kommunalt vatten och 

spillvatten.  

Gårvik E2 Västra: Fastigheter inom 

området ansluts till kommunalt vatten och 

spillvatten. 

Saltkällan etapp 3: Ca 20 fastigheter söder 

om badplatsen fram till kommungränsen ska 

anslutas till kommunalt vatten och 

spillvatten. 
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Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 

exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. I de fall kom-

munen kan styra exploateringen ska detta 

ske i linje med samhällsbyggnadsstrategin 

och, i första hand, att utbyggnad ska ske 

där infrastrukturen är utbyggd.  

Då ett antal detaljplaner redan är antagna 

finns möjlighet att exploateringar påbörjas 

och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad 

oavsett samhällsbyggnadsstrategin. 

Bergsvik: Anslutning av ca 60 befintliga 

fastigheter samt nyexploatering av  

ca 50-100 nya fastigheter. 

Gläborg/Håby logistikcenter: Nytt planerat 

logistikcentrum. Vatten och spillvatten 

byggs fram till området. Ej kommunalt 

huvudmannaskap för dagvatten. 

Anläggningsavgift 
När en fastighet ansluts till den allmänna 

VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. 

Detta sker normalt då ett omvandlings- eller 

exploateringsområde färdigställts. 

De totala anläggningsavgifterna inom 

områdena omvandling samt exploatering, 

inklusive framtida möjliga och tilltänkta 

anslutningar inom en fem-års period, ska 

motsvara de samlade omvandlings- och 

exploateringsprojektens debiterbara 

kostnader. Ej debiterbara kostnader är t.ex. 

överföringsledning eller motsvarande 

ledningar fram till aktuellt område. 

Förslag på ny anläggningsavgift är +3,0 % 

för 2020, vilket följer genomsnittet på sju 

index gällande anläggningsarbeten och 

material. 

Enligt beslut KF 2017-02-08 ska 

anläggningsavgiften höjas i takt med 

utbyggnad av Tungenäset. 80 % av 

kostnaderna ska täckas via anläggnings-

avgiften och resterande 20 % via bruknings-

avgiften. 

Investeringars påverkan på 

driftbudgeten 
Verksamheten ska vara långsiktigt 

ekonomiskt hållbar vilket innebär att 

säkerställa sitt uppdrag såväl nu som i 

framtiden.  

För att nå en förnyelsetakt i ledningsnätet 

på 150 år bör ca 2 km ledning förnyas 

årligen till en uppskattad utgift av 10 000 tkr, 

att jämföra med befintligt förslag på  

3 000 tkr.  

Utöver ledningsnätet finns ett uppdämt 

behov av reinvesteringar i VA-anläggningar 

knutna till Avlopp och Dricksvatten såsom 

bassänger, reservoarer och pumpstationer. 

  

Nyckeltal  Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Nyanslutningar +20  
fgh 

- +224 
fgh 
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4. Driftbudget 
Självkostnadsprincip råder inom VA-verk-

samhet. Det får inte tas ut högre avgifter än 

som svarar mot kostnaderna för de tjänster 

eller nyttigheter som tillhandahålls. 

De nödvändiga kostnader som finns inom 

VA-verksamheten ska redovisas per 

vattentjänst och finansieras via 

motsvarande intäkt, så kallad bruknings- 

och anläggningstaxor.  

Munkedal Vatten AB har inget underuttag 

eller överuttag. Skulle ett sådant uppstå ska 

det återställas inom tre år enligt lag.   

Munkedal Vatten AB har fonderat 4 564 tkr 

till VA-fonden Minska sårbarheten vid stor 

nederbörd. 

Resultaträkning                 

(Tkr) Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Intäkter 
     

Brukningsintäkter 22 240 21 746 22 394 23 555 24 720 

Ökning brukningsintäkter - 647 1 160 823 730 

Anläggningsintäkter 426 391 512 462 1 367 

Slamintäkt 471 710 725 725 725 

Övriga rörelseintäkter 813 758 740 677 620 

Summa intäkter 23 950 24 252 25 531 26 242 28 162 
 

     

Rörelsens kostnader      

Material och varor -1 090 -1 750 -850 -1 588 -890 

Entreprenad -990 -980 -1 200 -1 400 -1 400 

Elkostnader -2 164 -2 207 -2 206 -2 229 -2 251 

Övriga externa kostnader -4 051 -4 061 -4 407 -4 622 -5 162 

Köp tjänst VVAB -8 344 -8 490 -9 836 -10 187 -10 482 

Avskrivningar -4 563 -4 644 -4 906 -5 103 -5 579 

Summa kostnader -21 202 -22 132 -23 405 -25 129 -25 764  
     

Rörelseresultat 2 748 2 120 2 126 1 113 2 398 

      

Ränteintäkter 263 334 263 179 204 

Räntekostnader -2 071 -2 384 -2 364 -1 267 -1 700 

Summa finansiella poster -1 808 -2 050 -2 101 -1 088 -1 496 

      

Årets skatt -24 -70 -25 -25 -25 

      

Periodens resultat 916 0 0 0 877 

 

Övergripande förändringar 
Brukningsförändringar mellan åren i 

driftbudget ser ut så som nedan. 

Förändring 
mellan åren 

2020 2020 2021 

%förändring 5,2 % 3,5 % 3,0 % 

För 2020 beror förändringen på följande 

kostnader. 
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Förändring % 

Köp av Västvatten AB 5,7 % 

- Personalsatsning 0,6 % 

- Personal 50-100 % samt 
inmätning 

2,3 % 

- Löneökningar 0,8 % 

- Lokaler/Fordon 0,5 % 

- Övrigt EDP, pensioner osv. 1,5  % 

Kapitalkostnader 1,3 % 

Entreprenad 0,9 % 

Vattenskyddsområden -3,3 
% 

Övrigt 0,6 % 

Totalt 5,2 % 

  

1 % ökning är 224 tkr 

Läs mer under respektive intäkts- och 

kostnadsområde. 

Taxeökning; vad gör det per månad i 

pengar? 

En ökning av brukningstaxan på 5,2 % för 

Typhus A ger en ökning på 41 kr/månad 

2020. 3,5 % 2021 ger en ökning på 29 

kr/månad och höjning med 3 % 2022 ger en 

ökning på 25 kr/månad.  

En ökning av brukningstaxan på 5,2 % för 

Typhus B ger en ökning på 30 kr/månad 

2020, 21 kr/månad 2021 och  

18 kr/månad 2021.  

Intäkter 
Budget 2020 är lagd så att intäkterna täcker 

de kostnader som finns inom Munkedal 

Vatten AB för att hantera vatten och avlopp i 

kommunen. 

Brukningsintäkter 

Brukningsintäkterna är budgeterat att öka 

med 5,2 % 2020, 3,5 % 2021 och  

3,0 % 2022.  

Anläggningsintäkter 

Anläggningsintäkter består i driftbudgeten 

av två delar, dels en periodiserad 

anläggningsintäkt som delas upp på 

projektets livslängd och dels en direkt 

driftdel på 2 % av anläggningsavgiften. 

Inom perioden är anläggningsavgifter för 

Saltkällan, Gårvik, Bergsvik och Åsen 

budgeterade. De 2 % som direkt driftförs vid 

betalning av anläggningsavgiften är tydliga i 

resultaträkningen år 2022 då 

anläggningsavgifterna ökar markant.  

Intäkterna från anläggningsavgifter (kommer 

från exploatering- och saneringsområden) 

är till stor del osäkra, då dessa är beroende 

av när ett område färdigställts och 

anläggningsavgiften därmed kan faktureras. 

Slam 

Reningsverket Munkedal tar emot slam från 

enskilda avlopp.  

Övriga rörelseintäkter 

Inom övriga rörelseintäkter återfinns 

inkassoavgifter, intäkt för gatubelysning 

samt intäkter för tomter som färdigställts i 

Munkedal kommun men ännu inte sålts. 

Kostnader 

Material och varor 

Inom material och varor återfinns bland 

annat vattenmätare, material för att laga 

läckor och utbyte av mindre delar på 

verken. 

Minskningen mellan 2019 och 2020 samt 

ökningen till 2021 beror på en budgeterad 

Brukningstaxa 
 Kr/mån 

2019 2020 2021 2022 

Ökning taxa 3,0% 5,2% 3,5% 3,0% 

Typhus A 784 825 854 879 

Typhus B 566 596 617 635 
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engångskostnad för skyltning av 

vattenskyddsområden som inte gjorts 

under, inte förväntas göras under 2020 och 

flyttats till 2021. 

Entreprenad 

Inom entreprenad återfinns bland annat 

beläggnings- och markarbeten så som 

asfaltering och grävmaskinister som hyrs in 

externt. Omfattar till stora delar arbete med 

läckor och avloppsstopp. 

Ökningen i Entreprenadbudgeten är lagd 

över två år för att komma i nivå med vad 

som verkligen behövs och används under 

åren. 

Elkostnader 

Elkostnader består av rörliga och fasta 

avgifter för våra elabonnemang till bland 

annat verk, pump- och tryckstegrings-

stationer. 

Övriga externa kostnader 

Inom övriga externa kostnader ingår bland 

annat slamkostnader, lokalkostnader, 

kemikalier, spolningar av ledningsnätet, 

telefon och larm, revision, konsulter och 

företagsförsäkring. 

Ökningen av övriga externa kostnader beror 

bland annat på ökade kostnader för larm 

och bevakning, lantmäteriförrättningar och 

färgning av ledningar för att utreda vart spill- 

och dagvatten leds. 

2021 finns säkerställandet av vattentäkter 

genom Miljödomstolens tillstånd för 

vattenuttag och 2022 kommer en kostnad 

för reservvattenutredning. Detta är 

engångskostnader som påverkar just det 

året som de uppkommer. 

Köpt tjänst av Västvatten AB 

All egen personal är anställd via det 

gemensamt ägda bolaget Västvatten AB 

som driftar och sköter VA-anläggningarna i 

Munkedal Vatten AB. Västvatten AB består 

till drygt 80 % av personalkostnader och 

beroende på vad som ska åtgärdas/inriktas 

på under perioden ökar eller minskar denna 

kostnad.  

Ökningen av köp från Västvatten under 

perioden beror dels på löneökningar av 

personalen dels på nyrekrytering vid 

pensionsavgång där befintlig personal har 

arbetat 50 % de sista åren, men har en 

heltid i grunden, som nu kommer ersättas. 

Detta ger en arbetsmiljöförbättring och en 

möjlighet att komma ikapp. Det är också ett 

resultat av organisations- och resursöversyn 

som har genomförts med anledning av 

förstärkningar i linje med ägarsamråd att 

arbeta mer långsiktigt strategiskt och 

utvecklingsinriktat.  

En satsning kommer även ske under 

perioden som riktas mot inmätning av 

kartan. Detta för att säkert vet vart och hur 

djupt ledningarna ligger, hur vattenflödena 

går och vilka dimensioner ledningarna har. 

Löneökning (VVAB)                 3,2 % 

All egen personal finns inom Västvatten AB 

och löneökningen inom Västvatten AB 

budgeteras med hänsyn tagen till 

ägarkommunerna samt den ökning som 

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, 

rekommenderar. 

Avskrivningar 

Avskrivningar sker på de investeringar som 

har skett och som budgeteras att ske i 

planperioden. I Munkedal arbetas det 

med/ska det arbetas med överförings-

ledningen till Gårvik, kapacitetsökning av 
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vattenverket i Dingle och exploatering av 

Bergsvik.  

Finansiella poster 
Finansiella poster består av ränteintäkter 

och räntekostnader. Ränteintäkter fås in av 

bankkontot och sedan 2018 av överförings-

ledningen till Gårvik som enligt Munkedal 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-08 ska 

finansieras av Munkedal kommun.  

Räntekostnader består av kostnader för 

upplåning, se mer under  

kapitel 2 Finansiering. 

Årets skatt 
2019 införs en ränteavdragsbegränsnings-

regel i Svensk lag för att följa ett EU-

direktiv. Detta slår på VA-verksamheten. 

Ränteavdragsbegränsningen innebär att 

räntan inte få dras av till fullo med åtföljande 

beskattning.  

5. Framtida utveckling 
Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga i 

Munkedal. Projektering pågår för att kunna 

bygga om och bygga ut vattenverket i 

Dingle så att vattenuttaget kan öka. Detta 

ger mer vatten till Munkedal. 

Skydd av vårt vatten är mycket viktigt. 

Skyltning av vattenskyddsområden och 

vattendomar för uttag av vatten är 

nödvändigt att ha och arbetas med i 

Munkedal Vatten AB tillsammans med 

Munkedal kommun. 

För ytterligare framtida förstärkning av 

råvattentillgången utreds möjligheten med 

en reningsanläggning från Kärnsjö. Detta 

skulle kunna möjliggöra högre uttag från 

befintliga borrhål. Möjligheten med helt nya 

borrhål i Munkedal i anslutning till befintlig 

infrastruktur bör också utredas för 

framtiden. 

Arbetet med överföringsledning till Gårvik/ 

Bergsvik fortsätter. 

6. Väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer 
Behovet av rent vatten och vatten i 

tillräckliga kvantiteter är ständigt i fokus. Att 

trygga vattenresurserna från yttre påverkan 

är viktigt. 2020-2022 kommer vattentäkter 

säkerställas genom miljödomstolens 

tillstånd för vattenuttagen och genom att 

vattenskyddsområden skyltas. 

En överskuggande och tydlig trend är ökade 

krav från myndigheter, huvudmän och 

kunder. Vattenmyndigheten skapar 

åtgärdsprogram med stor hänsyn till miljön. 

Detta kan medföra krav på nya åtgärder på 

VA-anläggningar.  

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna 

behöva höjas i snabbare takt framöver 

beroende på investeringsbehov och ökande 

krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens 

taxekollektiv betalar sannolikt inte sina 

kostnader, beroende på hur tidigare 

finansiering av anläggningar har skett. 

VA-verksamheten bygger på långsiktighet 

då investeringar som görs är både 

kostsamma och har lång förväntad livstid. 

Planering av utbyggnad av VA tillsammans 

med andra intressenter är därmed väldigt 

viktig. 

VA-verksamheten är kapitalintensiv och 

dagens låga ränteläge gör det gynnsamt att 

låna pengar till investeringar. Bolaget har en 

hög skuldsättningsgrad och förändringar i 

ränteläget har stor påverkan på den 

framtida kostnadsutvecklingen och 

brukningsavgiften. Införande av 

ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk 

lag för att följa EU-direktiv slår på VA-
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verksamheten. Ränteavdrags-

begränsningen innebär att räntan inte få 

dras av till fullo med åtföljande beskattning.  

Skatteverkets granskning av ränteavdrag 

enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen 

angående inkomstdeklaration 2016 och 

2017 kan innebära ytterligare kostnader för 

kollektivet. Skatteverket har ändrat ställning 

i denna fråga och anser att räntorna som 

Munkedal Vatten AB betalar till Munkedal 

kommun för belåning av anläggningarna 

ska beskattas. Ärendet är i 

Förvaltningsrätten och beslut inväntas. 

Klimatförändringar ger större och 

intensivare regn, vilket resulterar i 

översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 

Sannolikt kommer också i framtiden större 

krav på rening av dagvatten. 

Avsättning av slam från reningsverken sker i 

huvudsak som anläggningsjord. Nya 

myndighetskrav kräver nya alternativ för 

avsättning. I samarbete med Rambo, 

Uddevalla energi och Västvatten har det 

genomförts ett projekt för nya alternativ till 

framtida slamhantering. De nya alternativen 

kommer att fördyra slamhanteringen i form 

av investeringar samt löpande 

driftkostnader.
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Brukningsavgift 2020 – Munkedal Vatten AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgiften för kommunalt VA höjs med 2% 

från och med 2020-01-01 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten ABs styrelse har 2019-10-24 §10 beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att höja anläggningsavgiften med 5,2 %. 

 

Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar där köp av tjänster, 

personalkostnader, kapitalkostnader, lokaler och fordon står för de stora delarna. 

 

Förslagets beskrivs på sidan 8-11 i budgetförslaget för Munkedal Vatten AB. Den 

årliga avgiften består av en fast del och en rörlig (m3-avgift). 

 

I budgetförslaget för 2020 görs följande prognos för behovet av taxehöjningar: 

 

                    2019     2020      2021      2022 

Ökning taxa   3,0%     5,2%     3,5%     3,0% 

 

I budgetförslaget för 2019 var motsvarande prognos: 

 

                     2019     2020      2021 

Ökning taxa    3,0%     3,0%     3,0 % 

 

 

Munkedals kommun ligger av ”tradition” högt när va-taxor jämförs mellan olika 

kommuner. Kommunen ligger också högt i ”Nils Holgersson”-undersökningen, som 

jämför kostnader mellan kommuner för ett flerbostadshus. För 2019 ligger 

Munkedals kommun på ca 35e plats för va-taxan för en villa (typhus A) och ca 12e 

plats för ett flerbostadshus (typhus B). Munkedals kommun har under en rad av år 

strävat efter att hålla ner taxan. 

 

En av anledningarna till att Ägarkommunerna bildade den gemensamma 

driftsorganisationen var bla för att få del av stordriftsfördelar och rationaliseringar. 

Arbetet med detta och dess effekter på kostnaderna har inte redovisats i 

budgethandlingen. 

 

För den kommunala organisationen i Munkedals kommun kompenseras del av 

löneökningarna. Inflations- och andra kostnadsökningar kompenseras inte. Den 

föreslagna höjningen medför ökade kostnader på drygt 60 tkr för kommunens 

verksamheter och ca 100 tkr för Munkbo. 

 

Generellt för kommunens hel- och delägda bolag gäller att samarbetet med 

kommunerna bör förbättras och fördjupas. Det gäller tex upphandlingar och 

säkerhetsarbete.  
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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 

 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Avgiften för abonnenterna ökar med 2%. Munkedal Vatten AB får omarbeta 

budgetförslaget för 2020.  

Inga ytterligare konsekvenser 

  

 

    

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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Handläggare 
Ekonomichef Susanne Thorén 
Telefon: 0522-63 88 21 
 
 
 
 

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
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1. Vatten och 

avloppsverksamhet 

Information om verksamheten 
Munkedal Vatten är huvudman för den 

allmänna vattenförsörjningen och avlopps-

hanteringen i kommunen, vilket omfattar att 

ta hand om avloppsvatten och levererar 

dricksvatten hela vägen till fastigheten.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag 

som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/         

i ägarens ställe. 

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i 

Munkedal kommun. Tillsammans med 

kommunen beslutar bolaget om 

utbyggnader, upprustningar och VA-taxor. 

Munkedal Vatten AB har inga anställda utan 

den dagliga driften och annan förenlig 

verksamhet sköts av det gemensamma 

bolaget Västvatten AB som svarar för driften 

av VA-anläggningarna i Färgelanda, 

Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Topografi 
Munkedals kommun är en glesbefolkad 

kommun med en större tätort och ett flertal 

mindre. Avstånden är förhållandevis långa 

mellan tätorterna. Terrängen är kuperad med 

mycket lera och berg i dagen. Den 

kommunala vattenförsörjningen kommer 

uteslutande från mindre grundvattentäkter 

som delvis är ihopkopplade. Avloppsreningen 

klaras med hjälp av flera mindre verk, som 

inte är sammankopplade. 

Ägarförhållande 
Munkedal Vatten AB är ett helägt dotterbolag 

till Munkedal kommun (212000-1330). 

Munkedal Vatten AB äger 11 % av det 

gemensamma bolaget Västvatten AB 

 

Antalet aktier och röster i Munkedal Vatten 

AB är 2 500 stycken. 

Bolag och styrelse 
Munkedal Vatten AB har ingen egen 

personal utan köper alla sina tjänster av 

Västvatten AB. 

Munkedal Vatten AB:s styrelse består av sju 

ledamöter och högst fem suppleanter. 

Kommunfullmäktige i kommunen utser sina 

representanter till styrelsen samt vem som 

ska vara ordförande respektive vice 

ordförande. Dessa utses att ingå i styrelsen 

under mandatperioden på fyra år. 

Ägardirektiv och bolagsordning om 

roller samt uppgifter/ 

ansvarsområden 
Bolaget är organ för kommunens VA-verk-

samhet och således underordnat Munkedal 

kommun. Bolaget står i sin verksamhet 

under kommunstyrelsens uppsikt och har att 

följa av kommun-fullmäktige och av 

kommunstyrelsen med stöd av delegation 

utfärdade direktiv. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet 

att äga och förvalta den allmänna VA-

anläggningen i Munkedal kommun samt att 

tillhandahålla tjänster, som har anknytning 

till denna verksamhet. 

Syftet med att driva verksamheten i bolags-

form är att åstadkomma effektivitetsvinster 

till gagn för dem som utnyttjar bolagets 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 

11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs 
Vatten AB 

29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla 
Vatten AB 

53%

Uddevalla 
kommun 

100%
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tjänster utan att detta går ut över den totala 

kommunala organisationen. Bolaget kan 

därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i 

sin verksamhet om detta medför nackdelar 

för den kommunala organisationen i dess 

helhet som överväger fördelarna för 

bolaget. 

Kommunfullmäktiges godkännande ska 

inhämtas vid införande och ändring av taxor 

och principer för taxor och andra normbeslut 

om införandet eller ändringen är av princi-

piell beskaffenhet eller annars av större vikt 

eller om så följer av lag. 

Investeringar avseende enskilt objekt eller 

under ett räkenskapsår överstigande bo-

lagets egna kapital (eget kapital och obe-

skattade reserver) ska godkännas av 

kommunfullmäktige. 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhets-

plan för de närmaste tre räkenskapsåren, 

varav det första detaljplaneras och budget-

eras. Verksamhetsplan och budget ska del-

ges kommunstyrelsen enligt årligen 

fastställd tidsplan. 

Bolagets uppgift är att inom verksamhets-

område för vatten och avlopp leverera 

dricksvatten och rena spillvatten för VA-

abonnenterna. Bolaget medverkar i ut-

byggnader av bostads- och industri-

områden med ledningsdragning och 

möjliggör därmed fortsatt exploatering av 

nya områden. Det utbyggda ledningsnätet 

innebär ett större verksamhetsområde för 

VA och därmed ökade driftkostnader 

löpande. Genom driftoptimering och 

rationaliseringar minskas kostnaderna som 

utbyggnaden medför.  

Viktiga lagar och föreskrifter 
Bolaget har att rätta sig efter de regler och 

krav som ställs av ett flertal myndigheter 

och organisationer. Nedan återfinns en kort 

sammanställning av några av dessa. Det 

grundläggande för all verksamhet är Lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster samt 

allmänna bestämmelser för vatten och 

avloppstjänster (ABVA). 

 Miljöbalken 

 Havs- och Vattenmyndigheten 

 Kemikalieinspektionen 

 Livsmedelsverket 

 Naturvårdsverket 

 Boverket 

 Riksdag 

 Socialstyrelse 

 Strålsäkerhetsmyndigheten 

 SWEDAC 

 WHO 

 Vattenmyndigheterna 

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 

delar berörs av miljöbalken och dess 

förordningar. Anläggningarna omfattas av 

anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen. 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 

vatten och för avloppsreningsverken 

behandling av hushållens och industrins 

avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framförallt miljön genom utsläpp av renat 

avloppsvatten till recipient och genom 

omhändertagande av avloppsslam. 

Provtagning görs löpande för att visa att 

gällande tillstånd och villkor följs och hur 

miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 

engagemang, tålamod och framförhållning.  

Vi försöker hela tiden att blicka framåt och 

utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 

fullbordat utan ska vara en resa för ständig 

förbättring. 
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Taxekollektiv 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska 

fastighetsägaren bära de nödvändiga 

kostnader som krävs för att tillhandahålla 

respektive vattentjänst. Detta sker genom 

att avgifter för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt 

självkostnadsprincipen. Det vill säga de 

nödvändiga kostnader som uppkommer för 

att till exempel ta hand om spillvatten 

finansieras via motsvarande avgift. 

Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige 

och framgår av bruknings- och anläggnings-

taxan.  

Ökning brukningstaxa 2020               5,2 % 

Ökning anläggningstaxa 2020           3,0 % 

Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är ökade 

krav från myndigheter, huvudmän och även 

kunder. Ökade krav tillsammans med ett 

pågående generationsskifte resulterar ofta i 

utökade samarbeten, i någon form, 

kommuner emellan. 

Ökade krav gör att VA-verksamheter står 

inför stora utmaningar som är generella för 

hela VA-branschen. De utmaningarna och 

möjligheter för att möta dessa beskrivs 

under målområdena ekologisk hållbarhet, 

ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 

För att veta mer läs Affärsplan 2016-2020. 

Svenskt vattens kommentarer till 

2019 års taxestatistik1 
Svenskt Vatten har låtit göra en studie av 

framtida investeringsbehov. Studien 

sammanställdes 2017 och visade på stora 

investeringsbehov i infrastrukturen för 

                                                

1 Svenskt vatten, Kommentarer till 2019 års 
taxestatistik, september 2019 

kommunalt vatten och avlopp. Studien visar 

på att stora investeringar behövs för att öka 

takten i förnyelsen av ledningsnäten, bygga 

ut VA till de områden som behöver 

kommunalt vatten och avlopp, 

klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta 

framtidens krav på avloppsrening. För att 

klara det behöver de årliga investeringarna 

öka med 35 % under de kommande 20 

åren, vilket motsvarar taxeökningar i dagens 

penningvärde med ca 4 % per år, därutöver 

kommer generella prisökningar. Det 

kommer att leda till att taxorna under 

samma tidsperiod behöver fördubblas i 

dagens penningvärde, en betydligt 

kraftigare ökningstakt än vad som hittills 

varit fallet. 

Taxeutvecklingen har under de senaste 

åren gått åt motsatt håll: de årliga 

taxeökningarna är låga, både i absoluta tal 

och i förhållande till allmänna prisökningar. 

Även för 2019 kan man konstatera att den 

genomsnittliga taxehöjningen är låg i för-

hållande till verkliga behov. Medelhöjningen 

är 3,2 % för Typhus A och 3,0 % för typhus 

B jämfört med 2018. För 2019 borde 

ökningen enligt Svenskt vatten vara 6,5 %, 

alltså dubbelt så stor som 2019 års höjning 

var generellt i Sverige. 

Att höja taxor är inget självändamål och 

effektivt nyttjande av ekonomiska resurser 

är en självklar aspekt av hållbara vatten- 

och avloppstjänster. Som led i ett långsiktigt 

effektivt resursutnyttjande måste dock 

investeringarna i vår gemensamma infra-

struktur för dricksvatten- och avlopps-

hantering öka. En konsekvens av det är att 

taxorna behöver höjas i snabbare takt de 

kommande åren. 
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2. Finansiering 
Munkedal Vatten ABs låneportfölj består av 

en revers (76 203 tkr) till Munkedal kommun 

och direkta lån (26 000 tkr) via 

Kommuninvest. 

Enligt beslut i Munkedals kommun ska 

reversen gentemot kommunen lösas i 

november 2020. Efter detta datum ansvarar 

Munkedal Vatten AB själva för finansiering.  

Borgen är beviljad upp t.o.m. 125 000 tkr 

För 2020 prognostiseras följande: 

Borgensavgift 0,25 % 

Ränta, revers 2,7 % 

Reversavgift 0,15 % 

Ränta, egen upplåning 0,6 % 

Borgensåtagandet som Munkedal kommun 

har till Munkedal Vatten AB är i nuläget på 

125 000 tkr. För att kunna täcka kommande 

års lånebehov behövs detta borgens-

åtagandet ökas upp till 140 000 tkr innan 

2021.  

I och med de kommande årens 

investeringsbehov krävs allt högre nylåning. 

Effekten blir att bolagets soliditet sänks 

samt att bolaget blir räntekänsligt. Det 

innebär att utrymmet för den löpande driften 

minskas eller att brukningstaxorna behöver 

höjas. En möjlig åtgärd är även ett tillskott 

till investeringar från Munkedal kommun. 

 

 

 

 

Befintlig låneskuld 2019-12-31 102 203 tkr 

Nyupplåning 2020 9 000 tkr 

Ny Låneskuld 2020-12-31 111 203 tkr 

 

Likvida medel 2020-01-01 15 086 tkr 

Utbetalningar: 

        investering, Tungenäset -12 400 tkr 

        investeringsutbetalningar, -19 100 tkr 

        övriga utbetalningar -25 914 tkr 

Inbetalningar: 

        brukningsavgifter m.m. +35 492 tkr 

        anläggningsavgifter +4 383 tkr 

        nyupplåning +9 000 tkr 

Årets kassaflöde 2020 -8 539 tkr 

Likvida medel 2020-12-31 6 547 tkr 
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3. Investeringsbudget 
Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av 

investeringar överstigande bolagets egna kapital, 2 500 tkr. 

Sammanställning pågående 
investeringar (tkr) 

Prognos 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 

6 485 7 000 7 000 7 200 

Reinvesteringar, VA-fond* 4 874    

Reinvesteringar kapacitetssäkring, VA-
fond* 

 
5 200 

  

Omvandlingsområden 10 500 17 500 9 200 10 100 

Exploateringsområden 3 063 1 800 15 000 15 800 

Bruttoinvesteringar 24 922 31 500 31 200 33 100 

          

Fakturerade anläggningsavgifter -1 674 -3 800 - -34 100 

          

Nettoinvesteringar 23 248 27 700 31 200 -1 000 

*Nuvarande beslut avser minskad sårbarhet vid stor nederbörd. Då investeringsutrymme kvarstår under 

2019 kommer förslag mest troligt att lämnas på att VA-fond flyttas till Kapacitetssäkring. 

Investeringar överstigande bolagets egna kapital,  

2 500 tkr 

Total utgift 
(tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder  

50041 Kapacitetsökning VV 5 300 2020 

80130 Biosteg Munkedal ARV 3 500 2021-2022 

Omvandlingsområden   

35021 Tungenäset etapp 2 överföringsledning Faleby-Gårvik 28 100 2018-2020 

35025 Gårvik E1 Östra 9 500 2021-2022 

35026 Gårvik E2 Västra 18 700 2022-2023 

35031 Saltkällan Etapp 3 4 900 2020 

Exploateringsområden   

60039 Bergsvik 29 400 2021-2022 

60041 Gläborg/Håby logistikcentrum 3 000 2019-2020 

 

Reinvesteringar samt utbyggnad 

inom befintliga VA-anläggningar  

Befintligt ledningsnät 

Avser utbyte eller relining och i vissa fall 

omläggning från kombinerat ledningssystem 

till separata spill- och dagvattenledningar. 

Ska följa beslutad förnyelseplan. 

Befintligt nät i Munkedal är till stora delar så 

kallade kombinerade nät. Stora regnoväder 

under sommaren 2014 orsakade 

översvämningsskador och tydliggjorde 

behovet av att fortsätta arbetet med att 

separera dagvatten från spillvatten. 
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Under perioden 2020-2022 investeras drygt 

3 000 tkr/år vilket ger en förnyelsetakt på 

450 år. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 

Åtgärder som säkerställer leverans men 

som även kan utgöra förutsättning för 

exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. 

Här ingår t.ex. reservoarer och 

överföringsledningar. 

Dricksvatten 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till produktion av 

dricksvatten. Här ingår även tryckstegrings-

stationer som ser till att vattnet kan 

levereras med rätt tryck till kunden. 

Kapacitetsökning VV: Ombyggnad av 

reningen på vattenverket i Dingle. 

Vattenverket används idag mestadels som 

ett reservvattenuttag men kommer efter 

reningssteget kunna användas kontinuerligt. 

Idag transporteras stora mängder vatten till 

Dingle från Munkedal. Större uttag i Dingle 

ökar dricksvattenkapaciteten i Håby och 

Gläborg där det finns flera planerade 

industrianslutningar. 

Reningsverk 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till rening av 

avloppsvatten. Här ingår även 

pumpstationer som ser till att avloppsvattnet 

kan transporteras. 

Biosteg Munkedal ARV: Utbyggnad av 

biologisk rening för att möta ökad belastning 

från de planerade nyanslutningarna bland 

annat Tungenäset, Saltkällan och centrum. 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad som påkallats efter läns-

styrelsens beslut eller som definierats i 

samband med tillsynsmyndighetens 

inventeringar. Här finns en potentiell risk för 

ökade kostnader då fastighetsägare I 

”mindre bebyggelseområden” kan begära 

kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa 

frågor avgörs av länsstyrelsen.  

VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med 

en ny detaljplan som ändrar områdets 

förutsättningar. 

Tungenäset etapp 2 överföringsledning: 

Överföringsledning till Tungenäset är be-

slutad enligt KF 2017-02-08 § 6,  

Dnr KS 2016-105 § 39. 

Beslutet innebär att överföringsledning 

byggs mellan Faleby och Gårvik och att den 

finansieras av skattekollektivet och inte VA-

kollektivet. Munkedal Vatten lånar 

erforderligt kapital men fakturerar sedan 

Munkedals kommun kapitalkostnader 

såsom ränta, avskrivningar och eventuella 

avgifter. 

Enligt samma beslut ska höjning av anlägg-

ningsavgiften ske innan de första fastighet-

erna längs överföringsledningen ansluts.  

Gårvik E 1 Östra: Fastigheter inom 

området ansluts till kommunalt vatten och 

spillvatten.  

Gårvik E2 Västra: Fastigheter inom 

området ansluts till kommunalt vatten och 

spillvatten. 

Saltkällan etapp 3: Ca 20 fastigheter söder 

om badplatsen fram till kommungränsen ska 

anslutas till kommunalt vatten och 

spillvatten. 
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Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 

exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. I de fall kom-

munen kan styra exploateringen ska detta 

ske i linje med samhällsbyggnadsstrategin 

och, i första hand, att utbyggnad ska ske 

där infrastrukturen är utbyggd.  

Då ett antal detaljplaner redan är antagna 

finns möjlighet att exploateringar påbörjas 

och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad 

oavsett samhällsbyggnadsstrategin. 

Bergsvik: Anslutning av ca 60 befintliga 

fastigheter samt nyexploatering av  

ca 50-100 nya fastigheter. 

Gläborg/Håby logistikcenter: Nytt planerat 

logistikcentrum. Vatten och spillvatten 

byggs fram till området. Ej kommunalt 

huvudmannaskap för dagvatten. 

Anläggningsavgift 
När en fastighet ansluts till den allmänna 

VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. 

Detta sker normalt då ett omvandlings- eller 

exploateringsområde färdigställts. 

De totala anläggningsavgifterna inom 

områdena omvandling samt exploatering, 

inklusive framtida möjliga och tilltänkta 

anslutningar inom en fem-års period, ska 

motsvara de samlade omvandlings- och 

exploateringsprojektens debiterbara 

kostnader. Ej debiterbara kostnader är t.ex. 

överföringsledning eller motsvarande 

ledningar fram till aktuellt område. 

Förslag på ny anläggningsavgift är +3,0 % 

för 2020, vilket följer genomsnittet på sju 

index gällande anläggningsarbeten och 

material. 

Enligt beslut KF 2017-02-08 ska 

anläggningsavgiften höjas i takt med 

utbyggnad av Tungenäset. 80 % av 

kostnaderna ska täckas via anläggnings-

avgiften och resterande 20 % via bruknings-

avgiften. 

Investeringars påverkan på 

driftbudgeten 
Verksamheten ska vara långsiktigt 

ekonomiskt hållbar vilket innebär att 

säkerställa sitt uppdrag såväl nu som i 

framtiden.  

För att nå en förnyelsetakt i ledningsnätet 

på 150 år bör ca 2 km ledning förnyas 

årligen till en uppskattad utgift av 10 000 tkr, 

att jämföra med befintligt förslag på  

3 000 tkr.  

Utöver ledningsnätet finns ett uppdämt 

behov av reinvesteringar i VA-anläggningar 

knutna till Avlopp och Dricksvatten såsom 

bassänger, reservoarer och pumpstationer. 

  

Nyckeltal  Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Nyanslutningar +20  
fgh 

- +224 
fgh 
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4. Driftbudget 
Självkostnadsprincip råder inom VA-verk-

samhet. Det får inte tas ut högre avgifter än 

som svarar mot kostnaderna för de tjänster 

eller nyttigheter som tillhandahålls. 

De nödvändiga kostnader som finns inom 

VA-verksamheten ska redovisas per 

vattentjänst och finansieras via 

motsvarande intäkt, så kallad bruknings- 

och anläggningstaxor.  

Munkedal Vatten AB har inget underuttag 

eller överuttag. Skulle ett sådant uppstå ska 

det återställas inom tre år enligt lag.   

Munkedal Vatten AB har fonderat 4 564 tkr 

till VA-fonden Minska sårbarheten vid stor 

nederbörd. 

Resultaträkning                 

(Tkr) Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Intäkter 
     

Brukningsintäkter 22 240 21 746 22 394 23 555 24 720 

Ökning brukningsintäkter - 647 1 160 823 730 

Anläggningsintäkter 426 391 512 462 1 367 

Slamintäkt 471 710 725 725 725 

Övriga rörelseintäkter 813 758 740 677 620 

Summa intäkter 23 950 24 252 25 531 26 242 28 162 
 

     

Rörelsens kostnader      

Material och varor -1 090 -1 750 -850 -1 588 -890 

Entreprenad -990 -980 -1 200 -1 400 -1 400 

Elkostnader -2 164 -2 207 -2 206 -2 229 -2 251 

Övriga externa kostnader -4 051 -4 061 -4 407 -4 622 -5 162 

Köp tjänst VVAB -8 344 -8 490 -9 836 -10 187 -10 482 

Avskrivningar -4 563 -4 644 -4 906 -5 103 -5 579 

Summa kostnader -21 202 -22 132 -23 405 -25 129 -25 764  
     

Rörelseresultat 2 748 2 120 2 126 1 113 2 398 

      

Ränteintäkter 263 334 263 179 204 

Räntekostnader -2 071 -2 384 -2 364 -1 267 -1 700 

Summa finansiella poster -1 808 -2 050 -2 101 -1 088 -1 496 

      

Årets skatt -24 -70 -25 -25 -25 

      

Periodens resultat 916 0 0 0 877 

 

Övergripande förändringar 
Brukningsförändringar mellan åren i 

driftbudget ser ut så som nedan. 

Förändring 
mellan åren 

2020 2020 2021 

%förändring 5,2 % 3,5 % 3,0 % 

För 2020 beror förändringen på följande 

kostnader. 
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Förändring % 

Köp av Västvatten AB 5,7 % 

- Personalsatsning 0,6 % 

- Personal 50-100 % samt 
inmätning 

2,3 % 

- Löneökningar 0,8 % 

- Lokaler/Fordon 0,5 % 

- Övrigt EDP, pensioner osv. 1,5  % 

Kapitalkostnader 1,3 % 

Entreprenad 0,9 % 

Vattenskyddsområden -3,3 
% 

Övrigt 0,6 % 

Totalt 5,2 % 

  

1 % ökning är 224 tkr 

Läs mer under respektive intäkts- och 

kostnadsområde. 

Taxeökning; vad gör det per månad i 

pengar? 

En ökning av brukningstaxan på 5,2 % för 

Typhus A ger en ökning på 41 kr/månad 

2020. 3,5 % 2021 ger en ökning på 29 

kr/månad och höjning med 3 % 2022 ger en 

ökning på 25 kr/månad.  

En ökning av brukningstaxan på 5,2 % för 

Typhus B ger en ökning på 30 kr/månad 

2020, 21 kr/månad 2021 och  

18 kr/månad 2021.  

Intäkter 
Budget 2020 är lagd så att intäkterna täcker 

de kostnader som finns inom Munkedal 

Vatten AB för att hantera vatten och avlopp i 

kommunen. 

Brukningsintäkter 

Brukningsintäkterna är budgeterat att öka 

med 5,2 % 2020, 3,5 % 2021 och  

3,0 % 2022.  

Anläggningsintäkter 

Anläggningsintäkter består i driftbudgeten 

av två delar, dels en periodiserad 

anläggningsintäkt som delas upp på 

projektets livslängd och dels en direkt 

driftdel på 2 % av anläggningsavgiften. 

Inom perioden är anläggningsavgifter för 

Saltkällan, Gårvik, Bergsvik och Åsen 

budgeterade. De 2 % som direkt driftförs vid 

betalning av anläggningsavgiften är tydliga i 

resultaträkningen år 2022 då 

anläggningsavgifterna ökar markant.  

Intäkterna från anläggningsavgifter (kommer 

från exploatering- och saneringsområden) 

är till stor del osäkra, då dessa är beroende 

av när ett område färdigställts och 

anläggningsavgiften därmed kan faktureras. 

Slam 

Reningsverket Munkedal tar emot slam från 

enskilda avlopp.  

Övriga rörelseintäkter 

Inom övriga rörelseintäkter återfinns 

inkassoavgifter, intäkt för gatubelysning 

samt intäkter för tomter som färdigställts i 

Munkedal kommun men ännu inte sålts. 

Kostnader 

Material och varor 

Inom material och varor återfinns bland 

annat vattenmätare, material för att laga 

läckor och utbyte av mindre delar på 

verken. 

Minskningen mellan 2019 och 2020 samt 

ökningen till 2021 beror på en budgeterad 

Brukningstaxa 
 Kr/mån 

2019 2020 2021 2022 

Ökning taxa 3,0% 5,2% 3,5% 3,0% 

Typhus A 784 825 854 879 

Typhus B 566 596 617 635 
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engångskostnad för skyltning av 

vattenskyddsområden som inte gjorts 

under, inte förväntas göras under 2020 och 

flyttats till 2021. 

Entreprenad 

Inom entreprenad återfinns bland annat 

beläggnings- och markarbeten så som 

asfaltering och grävmaskinister som hyrs in 

externt. Omfattar till stora delar arbete med 

läckor och avloppsstopp. 

Ökningen i Entreprenadbudgeten är lagd 

över två år för att komma i nivå med vad 

som verkligen behövs och används under 

åren. 

Elkostnader 

Elkostnader består av rörliga och fasta 

avgifter för våra elabonnemang till bland 

annat verk, pump- och tryckstegrings-

stationer. 

Övriga externa kostnader 

Inom övriga externa kostnader ingår bland 

annat slamkostnader, lokalkostnader, 

kemikalier, spolningar av ledningsnätet, 

telefon och larm, revision, konsulter och 

företagsförsäkring. 

Ökningen av övriga externa kostnader beror 

bland annat på ökade kostnader för larm 

och bevakning, lantmäteriförrättningar och 

färgning av ledningar för att utreda vart spill- 

och dagvatten leds. 

2021 finns säkerställandet av vattentäkter 

genom Miljödomstolens tillstånd för 

vattenuttag och 2022 kommer en kostnad 

för reservvattenutredning. Detta är 

engångskostnader som påverkar just det 

året som de uppkommer. 

Köpt tjänst av Västvatten AB 

All egen personal är anställd via det 

gemensamt ägda bolaget Västvatten AB 

som driftar och sköter VA-anläggningarna i 

Munkedal Vatten AB. Västvatten AB består 

till drygt 80 % av personalkostnader och 

beroende på vad som ska åtgärdas/inriktas 

på under perioden ökar eller minskar denna 

kostnad.  

Ökningen av köp från Västvatten under 

perioden beror dels på löneökningar av 

personalen dels på nyrekrytering vid 

pensionsavgång där befintlig personal har 

arbetat 50 % de sista åren, men har en 

heltid i grunden, som nu kommer ersättas. 

Detta ger en arbetsmiljöförbättring och en 

möjlighet att komma ikapp. Det är också ett 

resultat av organisations- och resursöversyn 

som har genomförts med anledning av 

förstärkningar i linje med ägarsamråd att 

arbeta mer långsiktigt strategiskt och 

utvecklingsinriktat.  

En satsning kommer även ske under 

perioden som riktas mot inmätning av 

kartan. Detta för att säkert vet vart och hur 

djupt ledningarna ligger, hur vattenflödena 

går och vilka dimensioner ledningarna har. 

Löneökning (VVAB)                 3,2 % 

All egen personal finns inom Västvatten AB 

och löneökningen inom Västvatten AB 

budgeteras med hänsyn tagen till 

ägarkommunerna samt den ökning som 

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, 

rekommenderar. 

Avskrivningar 

Avskrivningar sker på de investeringar som 

har skett och som budgeteras att ske i 

planperioden. I Munkedal arbetas det 

med/ska det arbetas med överförings-

ledningen till Gårvik, kapacitetsökning av 
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vattenverket i Dingle och exploatering av 

Bergsvik.  

Finansiella poster 
Finansiella poster består av ränteintäkter 

och räntekostnader. Ränteintäkter fås in av 

bankkontot och sedan 2018 av överförings-

ledningen till Gårvik som enligt Munkedal 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-08 ska 

finansieras av Munkedal kommun.  

Räntekostnader består av kostnader för 

upplåning, se mer under  

kapitel 2 Finansiering. 

Årets skatt 
2019 införs en ränteavdragsbegränsnings-

regel i Svensk lag för att följa ett EU-

direktiv. Detta slår på VA-verksamheten. 

Ränteavdragsbegränsningen innebär att 

räntan inte få dras av till fullo med åtföljande 

beskattning.  

5. Framtida utveckling 
Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga i 

Munkedal. Projektering pågår för att kunna 

bygga om och bygga ut vattenverket i 

Dingle så att vattenuttaget kan öka. Detta 

ger mer vatten till Munkedal. 

Skydd av vårt vatten är mycket viktigt. 

Skyltning av vattenskyddsområden och 

vattendomar för uttag av vatten är 

nödvändigt att ha och arbetas med i 

Munkedal Vatten AB tillsammans med 

Munkedal kommun. 

För ytterligare framtida förstärkning av 

råvattentillgången utreds möjligheten med 

en reningsanläggning från Kärnsjö. Detta 

skulle kunna möjliggöra högre uttag från 

befintliga borrhål. Möjligheten med helt nya 

borrhål i Munkedal i anslutning till befintlig 

infrastruktur bör också utredas för 

framtiden. 

Arbetet med överföringsledning till Gårvik/ 

Bergsvik fortsätter. 

6. Väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer 
Behovet av rent vatten och vatten i 

tillräckliga kvantiteter är ständigt i fokus. Att 

trygga vattenresurserna från yttre påverkan 

är viktigt. 2020-2022 kommer vattentäkter 

säkerställas genom miljödomstolens 

tillstånd för vattenuttagen och genom att 

vattenskyddsområden skyltas. 

En överskuggande och tydlig trend är ökade 

krav från myndigheter, huvudmän och 

kunder. Vattenmyndigheten skapar 

åtgärdsprogram med stor hänsyn till miljön. 

Detta kan medföra krav på nya åtgärder på 

VA-anläggningar.  

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna 

behöva höjas i snabbare takt framöver 

beroende på investeringsbehov och ökande 

krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens 

taxekollektiv betalar sannolikt inte sina 

kostnader, beroende på hur tidigare 

finansiering av anläggningar har skett. 

VA-verksamheten bygger på långsiktighet 

då investeringar som görs är både 

kostsamma och har lång förväntad livstid. 

Planering av utbyggnad av VA tillsammans 

med andra intressenter är därmed väldigt 

viktig. 

VA-verksamheten är kapitalintensiv och 

dagens låga ränteläge gör det gynnsamt att 

låna pengar till investeringar. Bolaget har en 

hög skuldsättningsgrad och förändringar i 

ränteläget har stor påverkan på den 

framtida kostnadsutvecklingen och 

brukningsavgiften. Införande av 

ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk 

lag för att följa EU-direktiv slår på VA-
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verksamheten. Ränteavdrags-

begränsningen innebär att räntan inte få 

dras av till fullo med åtföljande beskattning.  

Skatteverkets granskning av ränteavdrag 

enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen 

angående inkomstdeklaration 2016 och 

2017 kan innebära ytterligare kostnader för 

kollektivet. Skatteverket har ändrat ställning 

i denna fråga och anser att räntorna som 

Munkedal Vatten AB betalar till Munkedal 

kommun för belåning av anläggningarna 

ska beskattas. Ärendet är i 

Förvaltningsrätten och beslut inväntas. 

Klimatförändringar ger större och 

intensivare regn, vilket resulterar i 

översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 

Sannolikt kommer också i framtiden större 

krav på rening av dagvatten. 

Avsättning av slam från reningsverken sker i 

huvudsak som anläggningsjord. Nya 

myndighetskrav kräver nya alternativ för 

avsättning. I samarbete med Rambo, 

Uddevalla energi och Västvatten har det 

genomförts ett projekt för nya alternativ till 

framtida slamhantering. De nya alternativen 

kommer att fördyra slamhanteringen i form 

av investeringar samt löpande 

driftkostnader.
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Anläggningsavgift 2020 – Munkedal Vatten AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anläggningsavgiften för kommunalt VA höjs med 

3% från och med 2020-01-01 

 

Kommunfullmäktige beslutar, som ägare av Munkedal Vatten AB, att 

anläggningsavgiften tas ut när bottenplatta eller motsvarande anlagts. 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten ABs styrelse har 2018-10-24 §11 beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att höja anläggningsavgiften med 3 %. 

 

Förslagets beskrivs på sidan 7 i budgetförslaget för Munkedal Vatten AB. Förslaget till 

höjning baseras på ett genomsnitt av sju olika index gällande anläggningsarbeten 

och material. Förslaget följer alltså kostnadsutvecklingen. Anläggningsavgifter tas 

endast ut från fastigheter som ansluts till det kommunala VA-nätet. Avgiften är av 

engångskaraktär.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Avgiften för en ny fastighet ökar med 3%. Detta motsvarar kostnadsökningar för 

arbetet med att dra fram ledningar etc. Kostnaden att ansluta en villa till V, S och D 

ökar med drygt 6 tkr. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

  

 

    

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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1. Vatten och 

avloppsverksamhet 

Information om verksamheten 
Munkedal Vatten är huvudman för den 

allmänna vattenförsörjningen och avlopps-

hanteringen i kommunen, vilket omfattar att 

ta hand om avloppsvatten och levererar 

dricksvatten hela vägen till fastigheten.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag 

som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/         

i ägarens ställe. 

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i 

Munkedal kommun. Tillsammans med 

kommunen beslutar bolaget om 

utbyggnader, upprustningar och VA-taxor. 

Munkedal Vatten AB har inga anställda utan 

den dagliga driften och annan förenlig 

verksamhet sköts av det gemensamma 

bolaget Västvatten AB som svarar för driften 

av VA-anläggningarna i Färgelanda, 

Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Topografi 
Munkedals kommun är en glesbefolkad 

kommun med en större tätort och ett flertal 

mindre. Avstånden är förhållandevis långa 

mellan tätorterna. Terrängen är kuperad med 

mycket lera och berg i dagen. Den 

kommunala vattenförsörjningen kommer 

uteslutande från mindre grundvattentäkter 

som delvis är ihopkopplade. Avloppsreningen 

klaras med hjälp av flera mindre verk, som 

inte är sammankopplade. 

Ägarförhållande 
Munkedal Vatten AB är ett helägt dotterbolag 

till Munkedal kommun (212000-1330). 

Munkedal Vatten AB äger 11 % av det 

gemensamma bolaget Västvatten AB 

 

Antalet aktier och röster i Munkedal Vatten 

AB är 2 500 stycken. 

Bolag och styrelse 
Munkedal Vatten AB har ingen egen 

personal utan köper alla sina tjänster av 

Västvatten AB. 

Munkedal Vatten AB:s styrelse består av sju 

ledamöter och högst fem suppleanter. 

Kommunfullmäktige i kommunen utser sina 

representanter till styrelsen samt vem som 

ska vara ordförande respektive vice 

ordförande. Dessa utses att ingå i styrelsen 

under mandatperioden på fyra år. 

Ägardirektiv och bolagsordning om 

roller samt uppgifter/ 

ansvarsområden 
Bolaget är organ för kommunens VA-verk-

samhet och således underordnat Munkedal 

kommun. Bolaget står i sin verksamhet 

under kommunstyrelsens uppsikt och har att 

följa av kommun-fullmäktige och av 

kommunstyrelsen med stöd av delegation 

utfärdade direktiv. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet 

att äga och förvalta den allmänna VA-

anläggningen i Munkedal kommun samt att 

tillhandahålla tjänster, som har anknytning 

till denna verksamhet. 

Syftet med att driva verksamheten i bolags-

form är att åstadkomma effektivitetsvinster 

till gagn för dem som utnyttjar bolagets 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 

11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs 
Vatten AB 

29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla 
Vatten AB 

53%

Uddevalla 
kommun 

100%
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tjänster utan att detta går ut över den totala 

kommunala organisationen. Bolaget kan 

därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i 

sin verksamhet om detta medför nackdelar 

för den kommunala organisationen i dess 

helhet som överväger fördelarna för 

bolaget. 

Kommunfullmäktiges godkännande ska 

inhämtas vid införande och ändring av taxor 

och principer för taxor och andra normbeslut 

om införandet eller ändringen är av princi-

piell beskaffenhet eller annars av större vikt 

eller om så följer av lag. 

Investeringar avseende enskilt objekt eller 

under ett räkenskapsår överstigande bo-

lagets egna kapital (eget kapital och obe-

skattade reserver) ska godkännas av 

kommunfullmäktige. 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhets-

plan för de närmaste tre räkenskapsåren, 

varav det första detaljplaneras och budget-

eras. Verksamhetsplan och budget ska del-

ges kommunstyrelsen enligt årligen 

fastställd tidsplan. 

Bolagets uppgift är att inom verksamhets-

område för vatten och avlopp leverera 

dricksvatten och rena spillvatten för VA-

abonnenterna. Bolaget medverkar i ut-

byggnader av bostads- och industri-

områden med ledningsdragning och 

möjliggör därmed fortsatt exploatering av 

nya områden. Det utbyggda ledningsnätet 

innebär ett större verksamhetsområde för 

VA och därmed ökade driftkostnader 

löpande. Genom driftoptimering och 

rationaliseringar minskas kostnaderna som 

utbyggnaden medför.  

Viktiga lagar och föreskrifter 
Bolaget har att rätta sig efter de regler och 

krav som ställs av ett flertal myndigheter 

och organisationer. Nedan återfinns en kort 

sammanställning av några av dessa. Det 

grundläggande för all verksamhet är Lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster samt 

allmänna bestämmelser för vatten och 

avloppstjänster (ABVA). 

 Miljöbalken 

 Havs- och Vattenmyndigheten 

 Kemikalieinspektionen 

 Livsmedelsverket 

 Naturvårdsverket 

 Boverket 

 Riksdag 

 Socialstyrelse 

 Strålsäkerhetsmyndigheten 

 SWEDAC 

 WHO 

 Vattenmyndigheterna 

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 

delar berörs av miljöbalken och dess 

förordningar. Anläggningarna omfattas av 

anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen. 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 

vatten och för avloppsreningsverken 

behandling av hushållens och industrins 

avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framförallt miljön genom utsläpp av renat 

avloppsvatten till recipient och genom 

omhändertagande av avloppsslam. 

Provtagning görs löpande för att visa att 

gällande tillstånd och villkor följs och hur 

miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 

engagemang, tålamod och framförhållning.  

Vi försöker hela tiden att blicka framåt och 

utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 

fullbordat utan ska vara en resa för ständig 

förbättring. 
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Taxekollektiv 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska 

fastighetsägaren bära de nödvändiga 

kostnader som krävs för att tillhandahålla 

respektive vattentjänst. Detta sker genom 

att avgifter för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt 

självkostnadsprincipen. Det vill säga de 

nödvändiga kostnader som uppkommer för 

att till exempel ta hand om spillvatten 

finansieras via motsvarande avgift. 

Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige 

och framgår av bruknings- och anläggnings-

taxan.  

Ökning brukningstaxa 2020               5,2 % 

Ökning anläggningstaxa 2020           3,0 % 

Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är ökade 

krav från myndigheter, huvudmän och även 

kunder. Ökade krav tillsammans med ett 

pågående generationsskifte resulterar ofta i 

utökade samarbeten, i någon form, 

kommuner emellan. 

Ökade krav gör att VA-verksamheter står 

inför stora utmaningar som är generella för 

hela VA-branschen. De utmaningarna och 

möjligheter för att möta dessa beskrivs 

under målområdena ekologisk hållbarhet, 

ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 

För att veta mer läs Affärsplan 2016-2020. 

Svenskt vattens kommentarer till 

2019 års taxestatistik1 
Svenskt Vatten har låtit göra en studie av 

framtida investeringsbehov. Studien 

sammanställdes 2017 och visade på stora 

investeringsbehov i infrastrukturen för 

                                                

1 Svenskt vatten, Kommentarer till 2019 års 
taxestatistik, september 2019 

kommunalt vatten och avlopp. Studien visar 

på att stora investeringar behövs för att öka 

takten i förnyelsen av ledningsnäten, bygga 

ut VA till de områden som behöver 

kommunalt vatten och avlopp, 

klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta 

framtidens krav på avloppsrening. För att 

klara det behöver de årliga investeringarna 

öka med 35 % under de kommande 20 

åren, vilket motsvarar taxeökningar i dagens 

penningvärde med ca 4 % per år, därutöver 

kommer generella prisökningar. Det 

kommer att leda till att taxorna under 

samma tidsperiod behöver fördubblas i 

dagens penningvärde, en betydligt 

kraftigare ökningstakt än vad som hittills 

varit fallet. 

Taxeutvecklingen har under de senaste 

åren gått åt motsatt håll: de årliga 

taxeökningarna är låga, både i absoluta tal 

och i förhållande till allmänna prisökningar. 

Även för 2019 kan man konstatera att den 

genomsnittliga taxehöjningen är låg i för-

hållande till verkliga behov. Medelhöjningen 

är 3,2 % för Typhus A och 3,0 % för typhus 

B jämfört med 2018. För 2019 borde 

ökningen enligt Svenskt vatten vara 6,5 %, 

alltså dubbelt så stor som 2019 års höjning 

var generellt i Sverige. 

Att höja taxor är inget självändamål och 

effektivt nyttjande av ekonomiska resurser 

är en självklar aspekt av hållbara vatten- 

och avloppstjänster. Som led i ett långsiktigt 

effektivt resursutnyttjande måste dock 

investeringarna i vår gemensamma infra-

struktur för dricksvatten- och avlopps-

hantering öka. En konsekvens av det är att 

taxorna behöver höjas i snabbare takt de 

kommande åren. 
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2. Finansiering 
Munkedal Vatten ABs låneportfölj består av 

en revers (76 203 tkr) till Munkedal kommun 

och direkta lån (26 000 tkr) via 

Kommuninvest. 

Enligt beslut i Munkedals kommun ska 

reversen gentemot kommunen lösas i 

november 2020. Efter detta datum ansvarar 

Munkedal Vatten AB själva för finansiering.  

Borgen är beviljad upp t.o.m. 125 000 tkr 

För 2020 prognostiseras följande: 

Borgensavgift 0,25 % 

Ränta, revers 2,7 % 

Reversavgift 0,15 % 

Ränta, egen upplåning 0,6 % 

Borgensåtagandet som Munkedal kommun 

har till Munkedal Vatten AB är i nuläget på 

125 000 tkr. För att kunna täcka kommande 

års lånebehov behövs detta borgens-

åtagandet ökas upp till 140 000 tkr innan 

2021.  

I och med de kommande årens 

investeringsbehov krävs allt högre nylåning. 

Effekten blir att bolagets soliditet sänks 

samt att bolaget blir räntekänsligt. Det 

innebär att utrymmet för den löpande driften 

minskas eller att brukningstaxorna behöver 

höjas. En möjlig åtgärd är även ett tillskott 

till investeringar från Munkedal kommun. 

 

 

 

 

Befintlig låneskuld 2019-12-31 102 203 tkr 

Nyupplåning 2020 9 000 tkr 

Ny Låneskuld 2020-12-31 111 203 tkr 

 

Likvida medel 2020-01-01 15 086 tkr 

Utbetalningar: 

        investering, Tungenäset -12 400 tkr 

        investeringsutbetalningar, -19 100 tkr 

        övriga utbetalningar -25 914 tkr 

Inbetalningar: 

        brukningsavgifter m.m. +35 492 tkr 

        anläggningsavgifter +4 383 tkr 

        nyupplåning +9 000 tkr 

Årets kassaflöde 2020 -8 539 tkr 

Likvida medel 2020-12-31 6 547 tkr 
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3. Investeringsbudget 
Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av 

investeringar överstigande bolagets egna kapital, 2 500 tkr. 

Sammanställning pågående 
investeringar (tkr) 

Prognos 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 

6 485 7 000 7 000 7 200 

Reinvesteringar, VA-fond* 4 874    

Reinvesteringar kapacitetssäkring, VA-
fond* 

 
5 200 

  

Omvandlingsområden 10 500 17 500 9 200 10 100 

Exploateringsområden 3 063 1 800 15 000 15 800 

Bruttoinvesteringar 24 922 31 500 31 200 33 100 

          

Fakturerade anläggningsavgifter -1 674 -3 800 - -34 100 

          

Nettoinvesteringar 23 248 27 700 31 200 -1 000 

*Nuvarande beslut avser minskad sårbarhet vid stor nederbörd. Då investeringsutrymme kvarstår under 

2019 kommer förslag mest troligt att lämnas på att VA-fond flyttas till Kapacitetssäkring. 

Investeringar överstigande bolagets egna kapital,  

2 500 tkr 

Total utgift 
(tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder  

50041 Kapacitetsökning VV 5 300 2020 

80130 Biosteg Munkedal ARV 3 500 2021-2022 

Omvandlingsområden   

35021 Tungenäset etapp 2 överföringsledning Faleby-Gårvik 28 100 2018-2020 

35025 Gårvik E1 Östra 9 500 2021-2022 

35026 Gårvik E2 Västra 18 700 2022-2023 

35031 Saltkällan Etapp 3 4 900 2020 

Exploateringsområden   

60039 Bergsvik 29 400 2021-2022 

60041 Gläborg/Håby logistikcentrum 3 000 2019-2020 

 

Reinvesteringar samt utbyggnad 

inom befintliga VA-anläggningar  

Befintligt ledningsnät 

Avser utbyte eller relining och i vissa fall 

omläggning från kombinerat ledningssystem 

till separata spill- och dagvattenledningar. 

Ska följa beslutad förnyelseplan. 

Befintligt nät i Munkedal är till stora delar så 

kallade kombinerade nät. Stora regnoväder 

under sommaren 2014 orsakade 

översvämningsskador och tydliggjorde 

behovet av att fortsätta arbetet med att 

separera dagvatten från spillvatten. 
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Under perioden 2020-2022 investeras drygt 

3 000 tkr/år vilket ger en förnyelsetakt på 

450 år. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 

Åtgärder som säkerställer leverans men 

som även kan utgöra förutsättning för 

exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. 

Här ingår t.ex. reservoarer och 

överföringsledningar. 

Dricksvatten 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till produktion av 

dricksvatten. Här ingår även tryckstegrings-

stationer som ser till att vattnet kan 

levereras med rätt tryck till kunden. 

Kapacitetsökning VV: Ombyggnad av 

reningen på vattenverket i Dingle. 

Vattenverket används idag mestadels som 

ett reservvattenuttag men kommer efter 

reningssteget kunna användas kontinuerligt. 

Idag transporteras stora mängder vatten till 

Dingle från Munkedal. Större uttag i Dingle 

ökar dricksvattenkapaciteten i Håby och 

Gläborg där det finns flera planerade 

industrianslutningar. 

Reningsverk 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till rening av 

avloppsvatten. Här ingår även 

pumpstationer som ser till att avloppsvattnet 

kan transporteras. 

Biosteg Munkedal ARV: Utbyggnad av 

biologisk rening för att möta ökad belastning 

från de planerade nyanslutningarna bland 

annat Tungenäset, Saltkällan och centrum. 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad som påkallats efter läns-

styrelsens beslut eller som definierats i 

samband med tillsynsmyndighetens 

inventeringar. Här finns en potentiell risk för 

ökade kostnader då fastighetsägare I 

”mindre bebyggelseområden” kan begära 

kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa 

frågor avgörs av länsstyrelsen.  

VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med 

en ny detaljplan som ändrar områdets 

förutsättningar. 

Tungenäset etapp 2 överföringsledning: 

Överföringsledning till Tungenäset är be-

slutad enligt KF 2017-02-08 § 6,  

Dnr KS 2016-105 § 39. 

Beslutet innebär att överföringsledning 

byggs mellan Faleby och Gårvik och att den 

finansieras av skattekollektivet och inte VA-

kollektivet. Munkedal Vatten lånar 

erforderligt kapital men fakturerar sedan 

Munkedals kommun kapitalkostnader 

såsom ränta, avskrivningar och eventuella 

avgifter. 

Enligt samma beslut ska höjning av anlägg-

ningsavgiften ske innan de första fastighet-

erna längs överföringsledningen ansluts.  

Gårvik E 1 Östra: Fastigheter inom 

området ansluts till kommunalt vatten och 

spillvatten.  

Gårvik E2 Västra: Fastigheter inom 

området ansluts till kommunalt vatten och 

spillvatten. 

Saltkällan etapp 3: Ca 20 fastigheter söder 

om badplatsen fram till kommungränsen ska 

anslutas till kommunalt vatten och 

spillvatten. 
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Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 

exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. I de fall kom-

munen kan styra exploateringen ska detta 

ske i linje med samhällsbyggnadsstrategin 

och, i första hand, att utbyggnad ska ske 

där infrastrukturen är utbyggd.  

Då ett antal detaljplaner redan är antagna 

finns möjlighet att exploateringar påbörjas 

och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad 

oavsett samhällsbyggnadsstrategin. 

Bergsvik: Anslutning av ca 60 befintliga 

fastigheter samt nyexploatering av  

ca 50-100 nya fastigheter. 

Gläborg/Håby logistikcenter: Nytt planerat 

logistikcentrum. Vatten och spillvatten 

byggs fram till området. Ej kommunalt 

huvudmannaskap för dagvatten. 

Anläggningsavgift 
När en fastighet ansluts till den allmänna 

VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. 

Detta sker normalt då ett omvandlings- eller 

exploateringsområde färdigställts. 

De totala anläggningsavgifterna inom 

områdena omvandling samt exploatering, 

inklusive framtida möjliga och tilltänkta 

anslutningar inom en fem-års period, ska 

motsvara de samlade omvandlings- och 

exploateringsprojektens debiterbara 

kostnader. Ej debiterbara kostnader är t.ex. 

överföringsledning eller motsvarande 

ledningar fram till aktuellt område. 

Förslag på ny anläggningsavgift är +3,0 % 

för 2020, vilket följer genomsnittet på sju 

index gällande anläggningsarbeten och 

material. 

Enligt beslut KF 2017-02-08 ska 

anläggningsavgiften höjas i takt med 

utbyggnad av Tungenäset. 80 % av 

kostnaderna ska täckas via anläggnings-

avgiften och resterande 20 % via bruknings-

avgiften. 

Investeringars påverkan på 

driftbudgeten 
Verksamheten ska vara långsiktigt 

ekonomiskt hållbar vilket innebär att 

säkerställa sitt uppdrag såväl nu som i 

framtiden.  

För att nå en förnyelsetakt i ledningsnätet 

på 150 år bör ca 2 km ledning förnyas 

årligen till en uppskattad utgift av 10 000 tkr, 

att jämföra med befintligt förslag på  

3 000 tkr.  

Utöver ledningsnätet finns ett uppdämt 

behov av reinvesteringar i VA-anläggningar 

knutna till Avlopp och Dricksvatten såsom 

bassänger, reservoarer och pumpstationer. 

  

Nyckeltal  Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Nyanslutningar +20  
fgh 

- +224 
fgh 
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4. Driftbudget 
Självkostnadsprincip råder inom VA-verk-

samhet. Det får inte tas ut högre avgifter än 

som svarar mot kostnaderna för de tjänster 

eller nyttigheter som tillhandahålls. 

De nödvändiga kostnader som finns inom 

VA-verksamheten ska redovisas per 

vattentjänst och finansieras via 

motsvarande intäkt, så kallad bruknings- 

och anläggningstaxor.  

Munkedal Vatten AB har inget underuttag 

eller överuttag. Skulle ett sådant uppstå ska 

det återställas inom tre år enligt lag.   

Munkedal Vatten AB har fonderat 4 564 tkr 

till VA-fonden Minska sårbarheten vid stor 

nederbörd. 

Resultaträkning                 

(Tkr) Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Intäkter 
     

Brukningsintäkter 22 240 21 746 22 394 23 555 24 720 

Ökning brukningsintäkter - 647 1 160 823 730 

Anläggningsintäkter 426 391 512 462 1 367 

Slamintäkt 471 710 725 725 725 

Övriga rörelseintäkter 813 758 740 677 620 

Summa intäkter 23 950 24 252 25 531 26 242 28 162 
 

     

Rörelsens kostnader      

Material och varor -1 090 -1 750 -850 -1 588 -890 

Entreprenad -990 -980 -1 200 -1 400 -1 400 

Elkostnader -2 164 -2 207 -2 206 -2 229 -2 251 

Övriga externa kostnader -4 051 -4 061 -4 407 -4 622 -5 162 

Köp tjänst VVAB -8 344 -8 490 -9 836 -10 187 -10 482 

Avskrivningar -4 563 -4 644 -4 906 -5 103 -5 579 

Summa kostnader -21 202 -22 132 -23 405 -25 129 -25 764  
     

Rörelseresultat 2 748 2 120 2 126 1 113 2 398 

      

Ränteintäkter 263 334 263 179 204 

Räntekostnader -2 071 -2 384 -2 364 -1 267 -1 700 

Summa finansiella poster -1 808 -2 050 -2 101 -1 088 -1 496 

      

Årets skatt -24 -70 -25 -25 -25 

      

Periodens resultat 916 0 0 0 877 

 

Övergripande förändringar 
Brukningsförändringar mellan åren i 

driftbudget ser ut så som nedan. 

Förändring 
mellan åren 

2020 2020 2021 

%förändring 5,2 % 3,5 % 3,0 % 

För 2020 beror förändringen på följande 

kostnader. 
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Förändring % 

Köp av Västvatten AB 5,7 % 

- Personalsatsning 0,6 % 

- Personal 50-100 % samt 
inmätning 

2,3 % 

- Löneökningar 0,8 % 

- Lokaler/Fordon 0,5 % 

- Övrigt EDP, pensioner osv. 1,5  % 

Kapitalkostnader 1,3 % 

Entreprenad 0,9 % 

Vattenskyddsområden -3,3 
% 

Övrigt 0,6 % 

Totalt 5,2 % 

  

1 % ökning är 224 tkr 

Läs mer under respektive intäkts- och 

kostnadsområde. 

Taxeökning; vad gör det per månad i 

pengar? 

En ökning av brukningstaxan på 5,2 % för 

Typhus A ger en ökning på 41 kr/månad 

2020. 3,5 % 2021 ger en ökning på 29 

kr/månad och höjning med 3 % 2022 ger en 

ökning på 25 kr/månad.  

En ökning av brukningstaxan på 5,2 % för 

Typhus B ger en ökning på 30 kr/månad 

2020, 21 kr/månad 2021 och  

18 kr/månad 2021.  

Intäkter 
Budget 2020 är lagd så att intäkterna täcker 

de kostnader som finns inom Munkedal 

Vatten AB för att hantera vatten och avlopp i 

kommunen. 

Brukningsintäkter 

Brukningsintäkterna är budgeterat att öka 

med 5,2 % 2020, 3,5 % 2021 och  

3,0 % 2022.  

Anläggningsintäkter 

Anläggningsintäkter består i driftbudgeten 

av två delar, dels en periodiserad 

anläggningsintäkt som delas upp på 

projektets livslängd och dels en direkt 

driftdel på 2 % av anläggningsavgiften. 

Inom perioden är anläggningsavgifter för 

Saltkällan, Gårvik, Bergsvik och Åsen 

budgeterade. De 2 % som direkt driftförs vid 

betalning av anläggningsavgiften är tydliga i 

resultaträkningen år 2022 då 

anläggningsavgifterna ökar markant.  

Intäkterna från anläggningsavgifter (kommer 

från exploatering- och saneringsområden) 

är till stor del osäkra, då dessa är beroende 

av när ett område färdigställts och 

anläggningsavgiften därmed kan faktureras. 

Slam 

Reningsverket Munkedal tar emot slam från 

enskilda avlopp.  

Övriga rörelseintäkter 

Inom övriga rörelseintäkter återfinns 

inkassoavgifter, intäkt för gatubelysning 

samt intäkter för tomter som färdigställts i 

Munkedal kommun men ännu inte sålts. 

Kostnader 

Material och varor 

Inom material och varor återfinns bland 

annat vattenmätare, material för att laga 

läckor och utbyte av mindre delar på 

verken. 

Minskningen mellan 2019 och 2020 samt 

ökningen till 2021 beror på en budgeterad 

Brukningstaxa 
 Kr/mån 

2019 2020 2021 2022 

Ökning taxa 3,0% 5,2% 3,5% 3,0% 

Typhus A 784 825 854 879 

Typhus B 566 596 617 635 
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engångskostnad för skyltning av 

vattenskyddsområden som inte gjorts 

under, inte förväntas göras under 2020 och 

flyttats till 2021. 

Entreprenad 

Inom entreprenad återfinns bland annat 

beläggnings- och markarbeten så som 

asfaltering och grävmaskinister som hyrs in 

externt. Omfattar till stora delar arbete med 

läckor och avloppsstopp. 

Ökningen i Entreprenadbudgeten är lagd 

över två år för att komma i nivå med vad 

som verkligen behövs och används under 

åren. 

Elkostnader 

Elkostnader består av rörliga och fasta 

avgifter för våra elabonnemang till bland 

annat verk, pump- och tryckstegrings-

stationer. 

Övriga externa kostnader 

Inom övriga externa kostnader ingår bland 

annat slamkostnader, lokalkostnader, 

kemikalier, spolningar av ledningsnätet, 

telefon och larm, revision, konsulter och 

företagsförsäkring. 

Ökningen av övriga externa kostnader beror 

bland annat på ökade kostnader för larm 

och bevakning, lantmäteriförrättningar och 

färgning av ledningar för att utreda vart spill- 

och dagvatten leds. 

2021 finns säkerställandet av vattentäkter 

genom Miljödomstolens tillstånd för 

vattenuttag och 2022 kommer en kostnad 

för reservvattenutredning. Detta är 

engångskostnader som påverkar just det 

året som de uppkommer. 

Köpt tjänst av Västvatten AB 

All egen personal är anställd via det 

gemensamt ägda bolaget Västvatten AB 

som driftar och sköter VA-anläggningarna i 

Munkedal Vatten AB. Västvatten AB består 

till drygt 80 % av personalkostnader och 

beroende på vad som ska åtgärdas/inriktas 

på under perioden ökar eller minskar denna 

kostnad.  

Ökningen av köp från Västvatten under 

perioden beror dels på löneökningar av 

personalen dels på nyrekrytering vid 

pensionsavgång där befintlig personal har 

arbetat 50 % de sista åren, men har en 

heltid i grunden, som nu kommer ersättas. 

Detta ger en arbetsmiljöförbättring och en 

möjlighet att komma ikapp. Det är också ett 

resultat av organisations- och resursöversyn 

som har genomförts med anledning av 

förstärkningar i linje med ägarsamråd att 

arbeta mer långsiktigt strategiskt och 

utvecklingsinriktat.  

En satsning kommer även ske under 

perioden som riktas mot inmätning av 

kartan. Detta för att säkert vet vart och hur 

djupt ledningarna ligger, hur vattenflödena 

går och vilka dimensioner ledningarna har. 

Löneökning (VVAB)                 3,2 % 

All egen personal finns inom Västvatten AB 

och löneökningen inom Västvatten AB 

budgeteras med hänsyn tagen till 

ägarkommunerna samt den ökning som 

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, 

rekommenderar. 

Avskrivningar 

Avskrivningar sker på de investeringar som 

har skett och som budgeteras att ske i 

planperioden. I Munkedal arbetas det 

med/ska det arbetas med överförings-

ledningen till Gårvik, kapacitetsökning av 
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vattenverket i Dingle och exploatering av 

Bergsvik.  

Finansiella poster 
Finansiella poster består av ränteintäkter 

och räntekostnader. Ränteintäkter fås in av 

bankkontot och sedan 2018 av överförings-

ledningen till Gårvik som enligt Munkedal 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-08 ska 

finansieras av Munkedal kommun.  

Räntekostnader består av kostnader för 

upplåning, se mer under  

kapitel 2 Finansiering. 

Årets skatt 
2019 införs en ränteavdragsbegränsnings-

regel i Svensk lag för att följa ett EU-

direktiv. Detta slår på VA-verksamheten. 

Ränteavdragsbegränsningen innebär att 

räntan inte få dras av till fullo med åtföljande 

beskattning.  

5. Framtida utveckling 
Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga i 

Munkedal. Projektering pågår för att kunna 

bygga om och bygga ut vattenverket i 

Dingle så att vattenuttaget kan öka. Detta 

ger mer vatten till Munkedal. 

Skydd av vårt vatten är mycket viktigt. 

Skyltning av vattenskyddsområden och 

vattendomar för uttag av vatten är 

nödvändigt att ha och arbetas med i 

Munkedal Vatten AB tillsammans med 

Munkedal kommun. 

För ytterligare framtida förstärkning av 

råvattentillgången utreds möjligheten med 

en reningsanläggning från Kärnsjö. Detta 

skulle kunna möjliggöra högre uttag från 

befintliga borrhål. Möjligheten med helt nya 

borrhål i Munkedal i anslutning till befintlig 

infrastruktur bör också utredas för 

framtiden. 

Arbetet med överföringsledning till Gårvik/ 

Bergsvik fortsätter. 

6. Väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer 
Behovet av rent vatten och vatten i 

tillräckliga kvantiteter är ständigt i fokus. Att 

trygga vattenresurserna från yttre påverkan 

är viktigt. 2020-2022 kommer vattentäkter 

säkerställas genom miljödomstolens 

tillstånd för vattenuttagen och genom att 

vattenskyddsområden skyltas. 

En överskuggande och tydlig trend är ökade 

krav från myndigheter, huvudmän och 

kunder. Vattenmyndigheten skapar 

åtgärdsprogram med stor hänsyn till miljön. 

Detta kan medföra krav på nya åtgärder på 

VA-anläggningar.  

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna 

behöva höjas i snabbare takt framöver 

beroende på investeringsbehov och ökande 

krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens 

taxekollektiv betalar sannolikt inte sina 

kostnader, beroende på hur tidigare 

finansiering av anläggningar har skett. 

VA-verksamheten bygger på långsiktighet 

då investeringar som görs är både 

kostsamma och har lång förväntad livstid. 

Planering av utbyggnad av VA tillsammans 

med andra intressenter är därmed väldigt 

viktig. 

VA-verksamheten är kapitalintensiv och 

dagens låga ränteläge gör det gynnsamt att 

låna pengar till investeringar. Bolaget har en 

hög skuldsättningsgrad och förändringar i 

ränteläget har stor påverkan på den 

framtida kostnadsutvecklingen och 

brukningsavgiften. Införande av 

ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk 

lag för att följa EU-direktiv slår på VA-
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verksamheten. Ränteavdrags-

begränsningen innebär att räntan inte få 

dras av till fullo med åtföljande beskattning.  

Skatteverkets granskning av ränteavdrag 

enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen 

angående inkomstdeklaration 2016 och 

2017 kan innebära ytterligare kostnader för 

kollektivet. Skatteverket har ändrat ställning 

i denna fråga och anser att räntorna som 

Munkedal Vatten AB betalar till Munkedal 

kommun för belåning av anläggningarna 

ska beskattas. Ärendet är i 

Förvaltningsrätten och beslut inväntas. 

Klimatförändringar ger större och 

intensivare regn, vilket resulterar i 

översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 

Sannolikt kommer också i framtiden större 

krav på rening av dagvatten. 

Avsättning av slam från reningsverken sker i 

huvudsak som anläggningsjord. Nya 

myndighetskrav kräver nya alternativ för 

avsättning. I samarbete med Rambo, 

Uddevalla energi och Västvatten har det 

genomförts ett projekt för nya alternativ till 

framtida slamhantering. De nya alternativen 

kommer att fördyra slamhanteringen i form 

av investeringar samt löpande 

driftkostnader.
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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 

 
 

  

  2019-10-30 Dnr:KS 2019-239

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Taxeföreskrifter för Munkedal Vatten AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till taxeföreskrifter att gälla fr o med 2020-01-01 

 

Avgifterna i förslaget ska justeras utifrån att anläggningsavgiften höjs med 3% och 

brukningsavgiften med 2%. 

 

Kommunfullmäktige fastställer avgifterna i §17 till för V 10%, S 10%, Df 10% samt 

Dg 10% 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har tagit fram ett förslag till nya taxeföreskrifter för kommunal 

va-verksamhet inom Munkedals kommun. 

 

Justeringen är föranledd av behov av tydliggörande, förändringar i prövningsinstans 

samt anpassningar till Svenskt Vattens basförslag. Obs att förslagets avgiftssiffror är 

efter höjning med 3% för anläggningsavgifter resp 5,2% för brukningsavgifter. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Höjningen med 2% påverkar kostnaden för abonnenterna. Förändringarna i texten 

gör taxan enklare och tydligare. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundgren 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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VA-TAXA 

för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xxx 
 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Munkedal Vatten AB. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Munkedal Vatten AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Munkedal kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är 

uppfyllda. 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 

avgifter). 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med:  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas för bostadsändamål.  

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett 

från användarsynpunkt. 

Exempel: hotell, vandrarhem, campinganläggningar och särskilt boende. 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs 

med bostadsfastighet. Exempel på sådana ändamål är kontor, butiker, hantverk, utbildning, 

förvaltning, utställningslokaler, restauranger, industri samt sjukvård. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga 

om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 

125-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 

sådan mark. 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen 

slutar och fastighetens va-installation börjar. 
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§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Ja* 

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja** 

* Df betalas som en ospecificerad del av S 

** Fastigheter betalar Dg som en ospecificerad del av S. Den som ansvarar för allmän platsmark 

betalar en avgift enligt § 15. 

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg. 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S, Df inträder när huvudmannen upprättat 

förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Denna taxa förutsätter att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 vattentjänstlagen angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 

ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–14) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift betalas. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) Servisavgift 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df  44 216 kr 55 270 kr 

b) Förbindelsepunktsavgift 
en avgift för avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

 
 

 
110 160 kr 

 
 

 
137 700 kr 

c) Lägenhetsavgift 

en avgift per lägenhet 

 

29 544 kr 

 

36 930 kr 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 

mellan fastigheterna. 

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall avgifter 

enligt 5.1 a) och b) betalas. 

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall avgift för varje tillkommande lägenhet enligt 5.1 c) betalas. 

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) Servisavgift 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df  44 216 kr 55 270 kr 

b) Förbindelsepunktsavgift 
en avgift för avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 

Df. 

 
 
 

139 484 kr 

 
 
 

174 355 kr 

c) Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta  

 
23,48 kr 

 
29,35 kr 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika 

mellan fastigheterna.  

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. 
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, bevilja anstånd med betalning av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 

verksamhet på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelag (SFS 1975:635), nedan kallad räntelagen, 

från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 

enligt 6 § i räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter 

enligt 6.1 a) och b) betalas.  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall avgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara tidigare betald. 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas.  

Avgift tas ut per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift - - 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift  - 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100 %  - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall reducerade avgifter 

betalas enligt följande. 

Avgifter för framdragen servisledning: 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgifter i övrigt:  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 %   50 % 20 %  

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 %  50 %   20 %  

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 %  50 %  20 %   

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 %  50 %   20 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 

avgifter enligt 8.1 betalas. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) 

betalas. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte 

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

anläggningsavgift. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 0,00 kr 0,00 kr 

Avgift för Dg från allmän platsmark, väghållare och ansvarig för järnvägstrafik tas inte ut för 

närvarande. Särskild utredning skall göras för att få fram underlag till kommande avgift. 

§ 10 

Avgifter enligt §§ 5-6 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästa beslut tas, dock högst 

en gång årligen.  

§ 11  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–10 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

12.2 Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen betalas från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 

en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 

fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 

godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall enligt 5 § räntelagen betalas på varje del av avgiften som 

förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 

ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 

betalas eller ränta skall enligt 12.2 betalas. 
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov krävts eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 

12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 

skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 

kostnader för detta. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 

den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 

del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med 

hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–23) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd tas avgift ut vid anslutning till vatten och avlopp. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en avgift per m3 levererat vatten 23,67 kr 29,59 kr 

b) en fast avgift per år 4 368 kr 5 460 kr 

c) tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10 3 088 kr 3 860kr 

d) tillkommande avgift för lägenhet 11 -  1 344 kr  1 680 kr 

 

14.1.2 För bostadsfastighet och därmed jämställd tas avgift ut vid anslutning till vatten och 

avlopp, mätare inte installerad. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en fast avgift per år 7 792 kr 9 740 kr 

b) tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10 6 292 kr 7 865 kr 

c) tillkommande avgift för lägenhet 11 -  4 432 kr 5 540 kr 

 

14.2 För annan fastighet tas avgift ut per fastighet vid anslutning till vatten och avlopp:  

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en avgift per m3 levererat vatten 23,67 kr 29,59 kr 

b) 0 – 150 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 4 616 kr 5 770 kr 

c) 151 – 400 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 8 168 kr 10 210 kr 

d) 401 – 800 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 15 308 kr 19 135 kr 

e) 801 – 2 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 30 592 kr 38 240 kr 

f) 2 001 – 4 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 40 800 kr 51 000 kr 

g) 4 001 – 7 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 50 972 kr 63 715 kr 

h) 7 001 – 10 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 60 572 kr 75 715 kr 

i) 10 001 – 15 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 72 556 kr 90 695 kr 
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14.3 För fastighet som delvis är bebyggd med bostadslägenheter och delvis med verksamhet 

enligt § 3 fjärde stycket tas avgift ut med: 

 

  utan moms med moms 

a) en fast avgift per år 4 368 kr 5 460 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 23,67 kr 29,59 kr 

c) en avgift per år och lägenhet från och med 
2:a lägenheten och en avgift per påbörjad 
200-tal m2 verksamhetsyta 3 088 kr 3 860kr 

 

14.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 15.1 a) 55 % 55 % - - 

Avgift per m3 15.1 b) 55 % 55 % - - 

Avgift per lägenhet 15.1 c) och d) 55 % 55 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

14.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 a) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3 per 

år och lägenhet samt fast avgift enligt 14.1 b). 

14.7 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 a) betalas. Om mätning inte sker, 

antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet, enligt § 3. 

14.8 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall tillkommande årlig avgift betalas 

med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 alternativt 14.2. Beloppet 

avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.9 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 

enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 

miljödomstolen eller annan instans bestämd av Riksdagen.  

14.10  Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren blivit godkänd, 

skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av § 18. 

14.11  För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o d), skall avgift betalas för motsvarande spillvattendel enligt 14.1 a). 
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§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

brukningsavgift. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten 0,00 kr 0,00 kr 

Avgift för Dg från allmän platsmark, väghållare och ansvarig för järnvägstrafik tas inte ut för 

närvarande. Särskild utredning skall göras för att få fram underlag till kommande avgift. 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp 

betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.  

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall brukningsavgift enligt 14.1 b) betalas. Föreligger inte 

avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.  

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 b) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Avgift per åtgärd och tillfälle*: 

 utan moms med moms 

Uppsättning/Nedtagning av vattenmätare 560 kr 700 kr 

Avstängning/påsläpp av vatten via servisventil 560 kr 700 kr 

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning 1 120 kr 1 400 kr 

Länsning/avläsning av vattenmätarbrunn  560 kr 700 kr 

Förgävesbesök 700 kr 875 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 145 kr 1 431 kr 

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel gå grund av utebliven 

betalning utförs endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-20 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 

Avgifter enligt § 14 debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan debiteringsperiod som 

huvudmannen beslutar om. Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i faktura, skall 

dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 

skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.  

I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt 

övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 

på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Avgifter enligt §§ 14-18 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästa beslut tas, dock högst 

en gång årligen.  

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14 och 16, som är baserade på 

uppmätning, eller uppskattad förbrukning, hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 

den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 

dagen för taxans ikraftträdande. 

***** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas av Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, 

jämlikt § 53 vattentjänstlagen. 
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Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Digital signering av protokoll 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att implementera arbetssättet med digital signering av 

protokoll i de fall där det är lämpligt. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt arvodesberedningen att se över regler 

gällande justeringsarvoden. 

   

Sammanfattning 

Utveckling av digitala processer är ett av kommunens övergripande mål. Ett syfte 

är att med hjälp av digitala verktyg arbeta smartare och mer kostnadseffektivt. En 

administrativ process som bedöms kunna förenklas med digitalt verktyg är 

justering av sammanträdesprotokoll. 

 

Elektronisk signering innebär att justeringspersonen via en tjänst får protokollet 

skickat till sig med e-post. Justeringspersonen läser därefter igenom protokollet på 

tid och plats som passar och bekräftar genom en digital signatur. Identifiering sker 

via BankID eller SMS.    

 

Den elektroniska justeringen ska tillämpas på alla sammanträdesprotokoll, 

inledningsvis inte på ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter. 

  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Elektronisk signering av protokoll innebär att reglerna för justeringsarvoden 

kommer att behöva ses över då ledamoten inte längre behöver förflytta sig för att 

justera protokoll. Vidare reduceras reseersättningar och andra eventuella 

kostnader. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Akten 
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Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Revidering av Digital Agenda 2019-2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Digital Agenda 2019-2022 för SML-

kommunerna. 

    

Sammanfattning 

Fullmäktigeförsamlingarna i respektive SML-kommun har under hösten 2018 

beslutat att anta Digital Agenda för SML-kommunerna 2019-2022. 

 

Föreligger nu ett reviderat förslag till Digital Agenda. Förslaget har behandlats och 

godkänts av SML-styrgrupp. Den Digitala Agendan är ett styrdokument som visar 

den strategiska riktningen för digital utveckling i SML-kommuner. Det reviderade 

dokumentet har främst genomgått redaktionella förändringar. De ursprungliga 

målen ligger fast. 

   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Utvecklade strategiska processer ska bland annat medföra mer kostnadseffektiv 

verksamhet.  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Lysekils kommun 

Sotenäs kommun 

Akten 
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DIGITAL AGENDA FÖR SML 2020 – 2022 

(Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommuner)  

 

Strategi 
Denna strategi anger den övergripande inriktningen för IT-utveckling och digitalisering inom 

Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommuner.  

 

Med kommunernas invånare i fokus och ett kommungemensamt helhetsperspektiv, ger IT-

utveckling och digitalisering kommunerna förutsättningar att: 

 

 Vända klimat- och samhällsutmaningar till framgångar. 

 Stärka allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den demokratiska processen. 

 Kontakten med kommunerna präglas av öppenhet, likabehandling och trygghet. 

 Stärka innovationskraften för invånare och företag genom tillgängliggörande av 

kommunernas informationsresurser.  

 Höja kvalitén och öka effektiviteten i SML- kommunernas verksamheter. 

 Stärka kommunernas attraktionskraft som arbetsgivare genom IT-lösningar som främjar 

effektivitet, samverkan, delaktighet och öppenhet. SML- kommunerna bidrar till 

nationella och regionala mål för digitalisering och är ett föredöme i att tillvarata och 

utveckla digitaliseringens möjligheter. 

 

Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras där det skapar nytta och frigör resurser till 

kärnverksamheten.  

 

Mål  
SML:s digitala agenda ska bidra till:  

 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag.  

 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.  

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.  

 

Bakgrund  
EU 

2010 tog EU fram en långsiktig strategi för tillväxt, Europa 2020, där den digitala agendan är ett 

av sju huvudinitiativ för att möta Europas framtida utmaningar. Den digitala agendan har 

ambitionen att ta ett helhetsgrepp kring hur IT kan vara ett verktyg för att effektivisera och 

stimulera tillväxt samtidigt som det kan ge ett rikare och bättre vardagsliv för alla som bor, 

besöker och verkar i kommunen. EU-kommissionen uppmanar alla intressenter i Europas digitala 

strategier att samverka för att säkerställa Europas plats i en globalt konkurrensutsatt digital 

framtid.  

 

Regeringen 

2011 presenterades IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Alla län och regioner i 

Sverige har därefter signerat avsiktsförklaringen om att ta fram en regional digital agenda. Den 

nationella digitala agendan spänner över alla politikområden. Den digitala agenda för Sverige är 

en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska användas bättre. Under 

2017 presenterade regeringen en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till 
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konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter.  

 

Västra Götaland 

Västra Götalands regionala digitala agenda ”Smart region västra Götaland” antogs 2015 

tillsammans med en handlingsplan. Syftet med den regionala digitala agendan är att påverka 

digitaliseringens utveckling för länet på ett sätt som främjar digitalisering i människans tjänst. 

Målet med den regionala digitala agendan är att Västra Götaland ska vara i världsklass på att 

använda digitaliseringens möjligheter. För att leva upp till ambitionerna utifrån de nationella och 

regionala initiativen krävs aktiviteter på kommunal nivå. 

Kommunernas utmaningar  
Kommunerna står inför stora utmaningar de kommande åren med en åldrande befolkning och krav 

på ökad samhällsservice tillsammans med en begränsad ekonomi. Samtidigt ökar förväntningarna 

från den nya generationen på att kommunal service ska kunna erbjudas på ett tidsenligt sätt med 

hjälp av modern teknik. Om kommunerna ska klara att leverera förväntad samhällsservice under 

dessa förutsättningar krävs en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare arbetsmetoder 

som kommer alla till del.  

 

Kommunen som attraktiv arbetsgivare 

En stor utmaning är även att utveckla och behålla medarbetare samt att rekrytera kompetent 

personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare i en tid när konkurrensen om kompetent personal ökar 

blir allt viktigare. För att lyckas med digitaliseringen krävs ett gott digitalt ledarskap och för att 

leva upp till den digitala agendan krävs uthållighet, engagemang, kompetens, resurser och viljan 

att förändra och förbättra.  

 

Utvecklingen av e-samhället 

Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få 

tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. 

Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att möta dessa förväntningar och även 

klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och 

minskad klimatpåverkan. Det handlar både om att arbeta långsiktigt och vara följsamma i en 

mycket snabbt föränderlig digital värld. Agendan är en strategisk vägledning – ett övergripande 

måldokument – som kommunerna i SML kan samlas kring i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Genomförande  
Med en effektiv service ska kommunen möta de förväntningar, krav och önskemål kring 

kommunal service som alla som bor, besöker och verkar i kommunen rimligen kan ha på 

kommunen. Kontakten med kommunens olika verksamheter ska förenklas för privatpersoner, 

organisationer och företagare på ett säkert och lättillgängligt sätt. Information om verksamheten 

ska ges för att öka kunskapen, samhällsengagemanget, insynen och inflytandet. Förvaltningarna 

ska verka för öppenhet, insyn och rättssäkerhet samt förenkla tillgången till offentlig information. 

En öppen förvaltning främjar konkurrens, tillväxt, valfrihet och innovation i kommunen. Det ska 

vara enkelt för alla att ta tillvara sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter. För att 

digitaliseringen ska implementeras i verksamheten som ett verktyg behövs det en ökad digital 

kompetens på alla nivåer, från politisk ledning till alla anställda.  
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Behovsdriven utveckling 

IT används som ett strategiskt verktyg och bidrar till att verksamheter utvecklas, kvalitetssäkras 

och att de samlade resurserna utnyttjas mer effektivt. Information kan nås och användas enkelt av 

den som behöver och har rätt till informationen i verksamheten. Detta bidrar till att kommunen ses 

som en modern och attraktiv arbetsgivare.  

 

IT ska användas som möjliggörare för att uppnå verksamheters mål, men inte sällan är det 

tekniken som blir styrande. Frågor rörande e-förvaltning måste därför vara väl förankrade i 

respektive verksamhet för att kunna besvara hur IT ska användas för att nå uppsatta mål, hur 

organisation och arbetssätt kan förbättras och avgöra hur stor nyttan och kostnaderna är. Genom 

att utnyttja IT strategiskt kan verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga 

möten och annat kvalificerat arbete.  

Risken för fel minskar, kvalitet och effektivitet ökar i verksamheter när rätt person enkelt kan få 

tillgång rätt information i rätt tid. E-förvaltning kan inte hanteras som avgränsade (IT-) projekt 

som avslutas inom någon kortsiktig framtid.  

E-förvaltning är en pågående process för att möta samhällsutvecklingen. Istället för att 

marginalisera e-förvaltning till en IT-fråga måste den bli en integrerad del av den strategiska 

verksamhetsplaneringen. Eftersom e-förvaltning just rör strategiska ställningstaganden är det en 

given ledningsfråga. Verksamheters och ledningars kompetens kring IT som strategisk 

utvecklingsresurs behöver i många fall stärkas. 

Styrning och ansvar  
Omställningen och utvecklingen mot e-samhället är komplex och omfattande varför det är särskilt 

angeläget med tydlighet i ansvarsfördelning och styrning. SML- kommunernas strategiska 

styrprinciper för IT-utveckling och digitalisering tillämpas med ett kommungemensamt 

helhetsperspektiv för styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag.  

 
Styrprinciper för IT-utveckling: 

 

 IT-kostnaderna är tydligt finansierade, transparenta och förutsägbara. Nyckeltal och 

analyser är tillgängliga för jämförelse med andra kommuner. 

 Uppföljning av IT-relaterade kostnader och verksamhet sker samordnat med övrig 

verksamhetsuppföljning. 

 IT-verksamhet och IT-personal är samordnad organisatoriskt i syfte att stärka 

förutsättningar för strategisk styrning och effektivitet. 

 Kommunernas IT-miljö, inkluderande system, projekt, leverantörer, avtal, och 

upphandling följer gemensamma processer för att optimera skalfördelar och 

verksamhetsnytta. 

 Verksamhetsutveckling är integrerat med IT-utveckling och sker processorienterat, det vill 

säga över organisationsgränser.  

 

Styrprinciper för digitalisering: 

 

 Kommunerna erbjuder samhällsservice i form av trygga och tillförlitliga digitala tjänster. 

 Kommunerna minskar miljöbelastning genom digitalisering och grön IT. 

 Digitala tjänster utgår från behovet hos invånare och företag i kommunerna. 

 Digitala tjänster är lätta att hitta, enkla att använda, likartade och samordnade. 

 Digitala tjänster främjar insyn, stärker delaktigheten och motverkar utanförskap. 
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 Kommunerna tillgängliggör sina informationsresurser för vidare användning. 

 Kompetens- och erfarenhetsutbyte med samverkanspartners inom och utom Sveriges 

gränser skapar nytta och höjer kvalitén i IT-utveckling och digitalisering. 

 

Ansvarsfördelning SML-gemensamt:  

a) Respektive kommunfullmäktige i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun beslutar om 

strategidokumentet Digital Agenda för SML 2020 - 2022.  

 b) Styrgruppen för avtalssamverkan inom IT (kommundirektörerna) beslutar om 

SML-gemensamma prioriteringar.  

c) IT-avdelningen i Lysekils kommun (SML-IT) avsätter resurser för gemensamma insatser och 

aktiviteter, samverkar med berörda förvaltningar och tillhandahåller IT-drift, support, förvaltning 

samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 

d) Samverkansgruppen för IT (ISG) ansvarar för att den digitala agendan revideras inför 

kommande mandatperiod (2023 - 2026).  

IT-utveckling och digitalisering karaktäriseras av:  

 Kommungemensamma lösningar före verksamhetsunika. 

 Maximera nyttan av tidigare gjorda investeringar. 

 Lämplig nivå för informationssäkerhet enligt genomförd riskanalys. 

 Standardiserade lösningar utvecklade på marknaden. 

 Uppföljning och utvärdering av verksamhetsutveckling där behovsdriven utveckling är en 

ledstjärna för att nå målet om att möjliggöra en enklare vardag för privatpersoner och 

företag med stöd av smarta tjänster som skapar nytta. 

 Ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat arbete för att hantera intresset av att lagra och 

bearbeta individdata, sätts i relation till den enskildes integritet. 
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Administrativa avdelningen 

Kontinuitetspolicy Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att antaga kontinuitetspolicyn för Munkedals kommun       

Sammanfattning 

Kontinuitetshantering/kontinuitetsplanering är ett systematiskt arbetssätt för att 

identifiera vilka processer och/eller aktiviteter som är kritiska i en organisation och 

som krävs för att upprätthålla en fungerande verksamhet oavsett händelse. 

Resultatet av arbetssättet kan användas i all planering för civilförsvar och 

extraordinära händelser, säkerhetsskydd samt annat arbete inom 

säkerhetsområdet.  

 

Denna policy är framtagen för att vara ett stöd till de riktlinjer om 

kontinuitetshantering som policyn är kopplad mot.        

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Införandet av policyn medför att förvaltningarna måste utse en processledare per 

förvaltning som utbildas av Säkerhetsstrateg i arbetssättet och sedan självständigt 

eller med direkt stöd av Säkerhetsstrateg, utför workshops som är två dagar långa 

eller max sex dagar lång. Processledaren måste även deltaga i ett återkommande 

kontinuitetsforum. Detta medför att timmarna att utföra workshoparna kan bli 

uppemot 48 timmar per workshop, om det är en komplex process som analyseras.  

Med hänsyn till att arbetet kan förläggas att utföras vartannat år och även 

begränsas till två dagar, blir de ekonomiska konsekvenserna av införandet 

försumbara. Förslag som identifieras i kontinuitetshanteringen ska också alltid 

godkännas enligt vid var tid gällande delegationsordning. Som en nytta med 

arbetssättet ska det beaktas, att det möjliggör för kommunen att prioritera vart 

investeringar i robusthet och säkerhet renderar störst totalnytta för organisationen 

som helhet.            

 

Barnkonventionen  

Kontinuitetshantering kan användas som stöd i arbetet med att säkerställa att de 

processer som kommunen har och som påverkar barn i kommunen, kan 

upprätthållas under såväl fredstid som höjd beredskap.  

”Inga ytterligare konsekvenser finns” 
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Munkedals kommun 
Datum 

2019-10-25 
 

KS 2019-000232 
Sida 

2(2) 

 

 

 

Förvaltningschef 

Håkan Sundberg 

Beslutet expedieras till: 

Säkerhetsstrateg 

Samtliga Förvaltningar 
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Kontinuitetspolicy  
Munkedals kommun ska använda kontinuitetsplanering för att stärka redundansen i 

kommunens processer och på så sätt stärka sin krisberedskap samt förmåga att 

hantera höjd beredskap.  

Syfte  

Syftet med att använda kontinuitetsplanering är att kommunen ska bygga robusta 

och resurseffektiva processer, vilka genom sin design möjliggör en effektiv 

hantering av en extraordinär händelse och/eller en situation med höjd beredskap.  

Centrala mål  

1. Öka medvetandet om de kritiska beroenden och effekter av avbrottstider 

som finns i kommunen  

2. Möjliggöra att analyserna kan användas som direkt stöd i: 

a. Säkerhetsskyddsanalyser  

b. Risk-och sårbarhetsanalyser  

c. Löpande Kvalitetsutveckling  

d. Underlag för upphandling   

3.  Bidra till att kommunens verksamheter automatiskt vid en extraordinär 

händelse eller höjd beredskap initierar kontinuitetsplaner som möjliggör drift 

även under ansträngda situationer  

4. Öka redundansen i kommunens processer  

Avgränsning  

Kontinuitetsplanering ska utförs i kommunens huvudprocesser d.v.s. fokusera på 

de processer i varje förvaltning som är kritisk för förvaltningen och/eller 

organisationens totala funktionalitet.  

Kontinuitetsplaner  

Kontinuitetsplanerna ska finnas tillgängliga för förvaltningarnas anställda och 

särskilt dem som verkar/arbetar inom de kritiska processerna.   

Ansvar 

 Säkerhetsstrateg ansvarar för metodutveckling samt att utbilda och hjälpa 

förvaltningarnas processledare i arbetet.   

 Förvaltningschef ansvarar för att utse en processledare för sin förvaltning 

och att kontinuitetsplaneringen sker minst vartannat år eller som högst 

varje år i förvaltningen. Förvaltningschef ansvarar även för att förvaltningen 

använder en standardiserad kriterie-modell.     

 Processledarna ansvarar för att genomföra workshoparna enligt angivna 

mallar och att medverka i kommunens kontinuitetsforum. Processledarna 

ansvar även för att informera Säkerhetsstrateg om förbättringsmöjligheter 

eller önskemål om förbättringar i arbetssättet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-31 

 

Dnr: KS 2019-000111 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Redovisning av pågående motioner och 

medborgarförslag för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens redovisning över 

pågående motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.    

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år, i april och i november, redovisa de 

motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Akten 
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Nummer Ankom Namn Beskrivning Ansvarig
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

Håkan Sundberg

2019-000077 2019-03-29 Helen Blomberg Medborgarförslag från Helen Blomberg om att motverka 
insektsdöd

Håkan Sundberg

2019-000060 2019-03-25 Olle Sandén Medborgarförslag från Olle Sandén om Dialogmöten Håkan Sundberg

Pågående medborgarförslag
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Nummer Ankom Namn Beskrivning Ansvarig

2019-000212 2019-10-04 Kristdemokraterna (KD)

Motion från Kristdemokraterna (KD) om öppen redovisning av 
kommunala engagemang i föreningar, styrelser, bolag och 
intresseorganisationer. Håkan Sundberg

2019-000193 2019-09-25 Hans-Joachim Isenheim (MP)
Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om införande av ett 
gruppledararvode samt att ta bort oppositionsrådet. Håkan Sundberg

2019-000189 2019-09-19 Vänsterpartiet
Motion från Vänsterpartiet (V) - 6 timmars arbetsdag för 
undersköterskor inom vård och omsorg med bibehållen lön Håkan Sundberg

2019-000155 2019-06-27 Moderaterna i Munkedal
Motion från Moderaterna (M) - Upphäv beslutet om att inköpa 
Fairtrade med invånarnas pengar Håkan Sundberg

2019-000127 2019-06-10 Fredrik Olsson (KD) Motion från Fredrik Olsson (KD) om införande av medborgarbudget Håkan Sundberg

2019-000092 2019-04-15 Göran Nyberg (L)
Motion från Göran Nyberg (L) om utvecklingsplaner för 
kommundelarna Håkan Sundberg

2019-000051 2019-03-14 Sverigedemokraterna Munkedal
Motion från Christoffer Wallin (SD) om att utveckla landsbygden i 
Munkedals kommun Håkan Sundberg

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 Håkan Sundberg

Pågående motioner
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  2019-08-28 Dnr:KS 2017-8 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

Hedekas 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

Hedekas grundvattentäkt, enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Hedekas.  

 

Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. Synpunkter 

inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad sammanställning med kommentarer. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Markägares rätt till ersättning prövas i domstol. Skyltar etc sätts upp av Munkedal 

Vatten AB 

Miljö 

Skydd för vattentäkter är viktigt. Vissa inskränkningar av tex markanvändning blir 

därför nödvändigt. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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  2019-08-28 Dnr:KS 2016-461

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

Hällevadsholm grundvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

Hällevadsholm grundvattentäkt, enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Hällevadsholm.  

 

Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. Synpunkter 

inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad sammanställning med kommentarer. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Markägares rätt till ersättning prövas i domstol. Skyltar etc sätts upp av Munkedal 

Vatten AB 

Miljö 

Skydd för vattentäkter är viktigt. Vissa inskränkningar av tex markanvändning blir 

därför nödvändigt. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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  2019-08-28 Dnr: KS 2016-232

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Håby 

grundvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Håby 

grundvattentäkt, enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Håby.  

 

Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. Synpunkter 

inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad sammanställning med kommentarer. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Markägares rätt till ersättning prövas i domstol. Skyltar etc sätts upp av Munkedal 

Vatten AB 

Miljö 

Skydd för vattentäkter är viktigt. Vissa inskränkningar av tex markanvändning blir 

därför nödvändigt. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-24  

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 73 Dnr VFN 2019-109 
 
Svar på medborgarförslag från Yvonne och Filip Lönnqvist om att utreda 
möjligheterna till projekt i syfte att bistå äldre med sociala kontakter 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden har utsetts av kommunfullmäktige att bereda ett 
medborgarförslag från Yvonne och Filip Lönnqvist 2019-06-05.  
I medborgarförslaget föreslås att Munkedals kommun utreder möjligheten för ett 
kommunalt projekt i syfte att bistå äldre med sociala kontakter de behöver samt 
att inom en snar framtid kunna erbjuda betald anställning för angiven service.  
 
Förvaltningens synpunkter enligt svaret är; 
Välfärdsförvaltningen håller med om att det är en angelägen och en viktig fråga 
att på olika sätt försöka bryta isolering och motverka ensamhet som många 
gånger leder till psykisk ohälsa. Även nationellt har problemet med ofrivillig 
ensamhet uppmärksammats och där regeringen vill satsa på utökat statsbidrag 
till kommuner och frivilligorganisationer för att motverka ofrivillig ensamhet hos 
äldre.  
 
Kommunens verksamhet inom vård och omsorg har en pågående dialog i 
seniornätverk och andra intresseorganisationer om hur och på vilket sätt man 
kan samarbeta för att motverka ensamhet. Förvaltningen har även för avsikt att 
undersöka möjligheten att göra det möjligt även för äldre att ansöka om en 
kontaktperson.  
 
En plan för arbetet kommer arbetas fram under hösten och kommer därefter 
presenteras i välfärdsnämnden för eventuellt beslut om aktiviteter. 
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschef/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-26 
Medborgarförslag från Yvonne och Filip Lönnqvist daterad 2019-06-05 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 
 
Yrkanden 
Karl-Anders Andersson (C), Sten-Ove Niklasson (S), Regina Johansson (S), Maria 
Sundell (S): att förtydliga vad som bifalls genom tillägg i beslutsmotiveringen att 
nämnden endast bifaller till att utföra en utredning. 
 
Fredrik Olsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Karl-Anders Andersson (C) m.fl. yrkande och 
Fredrik Olssons yrkande och finner att välfärdsnämnden antar Fredrik Olssons 
(KD) yrkande att bifalla medborgarförslaget.  
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 71 Dnr VFN 2019-39 
 
Svar på motion från Olle Olsson och Rolf Jacobsson, kristdemokraterna 
om inkopplingen av fibernät till Sörbygården i Hedekas 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden har utsetts av kommunfullmäktige att bereda en motion från 
Olle Olsson och Rolf Jakobsson (KD) daterad 2018-08-14. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdrag att omgående initiera att 
förvaltningen omedelbart kopplar in fibernätet som är framdraget till 
Sörbygården.   
 
Förvaltningens synpunkter enligt svaret är; 
Välfärdsförvaltningen har i samarbete med IT-enheten vidtagit åtgärder så att 
personalen på Sörbygården har förutsättningar att utföra de arbetsuppgifter som 
kräver internet på bästa sätt.  
 
Enligt tidigare beslut pågår arbetet med att förbereda och införa öppet WiFi på 
kommunens samtliga äldreboenden, dels för de boende men även för besökare 
som till exempel anhöriga eller läkare som vid besök behöver koppla upp sig på 
internet.  
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschef/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-07-31 
Motion från Olle Olsson och Rolf Jakobsson (KD) 2018-08-14 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att motionen är bifallen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige  
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Sammanträdesdatum 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 72 Dnr VFN 2019-41 
 
Svar på motion från kristdemokraterna - att gå från ord till handling och 
göra rätt prioriteringar 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden har utsetts av kommunfullmäktige att bereda en motion från 
Kristdemokraterna daterad 2018-06-27. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att 
förbättra arbetsvillkoren för kommunens vårdbiträden, undersköterskor och 
sjuksköterskor enligt följande;  
1. Att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor anställda i kommunen 
får en löneökning med minst 15%. 
2. Att arbetstiden för heltidsanställning förkortas till max 32 tim/v för dagtid, och 
max 27 tim/v.  
3. Att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor ges möjlighet att jobba 
med det de är utbildade för och att administrativa uppgifter läggs på annan 
kontorspersonal.  
 
Förvaltningens synpunkter enligt svaret är; 
Välfärdsförvaltningen har utfört en uträkning som visar att om lönerna för dessa 
yrkesgrupper inom vård och omsorg ska höjas med 15% utifrån nuvarande nivå, 
skulle det för kommunen innebära en kostnadshöjning med ca 20 miljoner 
kronor. Att sänka heltidsmåttet för undersköterskor inom vård och omsorg till 32 
tim/v innebär med nuvarande bemanning ca 1000 timmar färre arbetade timmar 
per vecka, dagtid och 110 timmar på natt. Samma heltidsmått för sjuksköterskor 
skulle innebära ca 150 färre arbetade timmar per vecka med nuvarande 
bemanning.    
 
Mycket görs idag för att hitta åtgärder för att personalen inom vård och omsorg 
ska kunna arbeta med rätt uppgifter och som de är utbildade för. Genom 
förändrade arbetssätt och att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan det 
med tiden ge vårdpersonalen bättre förutsättningar att fokusera på rätt saker. 
Ett exempel är digital läkemedelssignering som nu är infört inom hela avdelning 
vård och omsorg samt Stöd.  
Att identifiera vilka uppgifter som inte kräver en undersköterskas eller en 
sjuksköterskas särskilda kompetens innebär en möjlighet att kunna erbjuda 
personer med annan bakgrund arbete och att vårdpersonal kan fokusera på rätt 
uppgifter. Just nu pågår ett arbete med att lyfta ur serviceinsatserna från 
hemtjänsten så att undersköterskor kan fokusera på vård och omsorgsarbete.  
 
Munkedals kommun som arbetsgivare har ansvar för att systematiskt arbeta 
med att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det pågår många åtgärder för att 
förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron. Åtgärderna följs upp och redovisas 
kontinuerligt i delårsuppföljningar och bokslut.  
Förvaltningen ser inte att det är realistiskt att genomföra de förändringar som 
Kristdemokraterna föreslår i sin motion. Det skulle krävas mycket omfattande 
omprioriteringar inom kommunens budget, vilket med nuvarande ekonomiska 
läge inte bedöms rimligt. 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 72 
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschef/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-07-31 
Motion från Kristdemokraterna daterad 2018-06-27 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Fredrik Olsson (KD) meddelar att kristdemokraterna avstår med sitt 
ställningstagande i ärendet och återkommer i kommunfullmäktige.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige  
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Att gå från ord till handling och göra rätt prioriteringar 

Motion till Munkedals Kommunfullmäktige 20180627 

 

Det finns i vår kommun vardagshjältar som dagligen ger av sig själva för att förbättra 

tillvaron för andra. Dessa vardagshjältar får ofta beröm, men man kan inte betala med 

beröm när man skall handla, det fordras pengar. Med anledning av detta föreslår vi 

Kristdemokrater i Munkedal som ett första steg följande: 

Att Kf ger Ks i uppdrag att utreda möjligheterna att förbättra anställningsförhållandena för 

vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor anställda av kommunen enligt nedanstående 

punkter: 

1. Att vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor anställda av kommunen får fr.o.m. 

20190101 en höjning av lönen med minst 15%. 

2. Att arbetstiden förkortas så att heltid för dagpersonal är max 32 timmars arbetsvecka 

och för nattpersonal max 27 timmars arbetsvecka. 

3. Att vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor ges möjlighet att arbeta med de 

arbetsuppgifter de är utbildade för och att så mycket som möjligt av administrativa 

arbetsuppgifter läggs ut på kontorspersonal. 

 

I en kommun där de flesta partier (INTE Kd) avsätter pengar för att ekonomiskt stödja ett 

börsnoterat företag anser Kd att det finns pengar för att genomföra ovanstående förändring. 

Det gäller bara att prioritera de människor som verkligen gör en insats för 

kommuninvånarnas bästa i stället för t.ex. vinstdrivande börsbolag. 

 

Men då det för oss Kristdemokrater är en självklar rättighet att hela Sverige ska leva och ha 

samma rättigheter/möjligheter anser vi också att Munkedals kommun skall vara drivande i 

att förmå stat och region att ersätta kommunen för de kostnader ovanstående förslag ger 

upphov till och för att all vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor inom region och 

landsting får motsvarande förbättringar. Finns det en ambition att gå från berömmande ord 

till handling? Finns det en ambition att prioritera rätt saker och omfördela pengar? Pengarna 

finns!! Finns viljan?? 

 

Munkedal 20180627 

Kristdemokraterna i Munkedal 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 69 Dnr VFN 2019-28 
 
Svar på motion från Rolf Jacobsson, kristdemokraterna, att funktionen 
som syn- och hörselkonsulent skall behållas i nuvarande omfattning 
  
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden har utsetts av kommunfullmäktige att bereda en motion från 
Rolf Jacobsson (KD), daterad 2018-12-03. I motionen föreslås att funktionen 
syn- och hörselinstruktör skall behållas i nuvarande omfattning och att tjänsten 
ska återbesättas när nuvarande instruktör går i pension.  
 
Förvaltningens synpunkter enligt svaret är; 
Syn- och hörselinstruktören är en värdefull funktion som ger syn- och 
hörselskadade stöd och träning som underlättar vardagslivet i sin hemmiljö, men 
också i sitt närområde. Det ger ökade möjligheter för dessa att klara sig mer 
självständigt i hemmet och i samhället.  
 
Inför budget 2018 föreslog förvaltningen att avveckla syn- och 
hörselinstruktörstjänsten som en åtgärd för att anpassa kostnader rådande 
budgetläge. Kommunstyrelsen beslutade att tjänsten skulle vara kvar, men med 
en ramsänkning och gav förvaltningen i uppdrag att göra omprioriteringar inom 
tilldelad ram för att finansiera tjänsten.  
 
Att ytterligare göra omfördelningar inom verksamhetens budget för att finansiera 
tjänsten bedöms inte rimlig då samtliga verksamheter har stora krav på att vidta 
kostnadssänkande åtgärder. Förvaltningen har i uppdrag att redovisa förslag till 
åtgärder för att få en budget i balans 2020, samt ett uppdrag från KF att 
kostnadsläget inom äldreomsorgen senast 2024 ska vara i nivå med jämförbara 
kommuner. 
 
Så även om förvaltningen gör bedömningen att det finns ett stort värde av att 
behålla tjänsten och att ett avvecklande på sikt kan innebära ett ökat behov av 
kommunala insatser blir det svårt att i nuläge finansiera tjänsten inom 
förvaltningens tilldelade budget.                                                                    
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschef/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-26 
Motion Rolf Jacobsson (KD) 2018-12-03 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Yrkanden 
Regina Johansson (S): yrkar avslag med motiveringen att motionen är skriven 
på ett för snävt sätt när det kommer till hur funktionen kommunal syn- och 
hörselkonsultation ska tillhandahållas i framtiden. Delar i övrigt motionärens 
uppfattning.  
Sten-Ove Niklasson (S): Bifall till Regina Johanssons (S) yrkande. 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
Karl-Anders-Andersson (C): Bifall till Christoffer Wallins yrkande. 
 
forts. 
 

361



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-24  

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts § 69 
 
Fredrik Olsson (KD) meddelar att kristdemokraterna avstår med sitt 
ställningstagande i ärendet och återkommer i kommunfullmäktige.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande och 
Christoffer Wallin (SD) m.fl. yrkande och finner att välfärdsnämnden antar 
Christoffer Wallins (SD) yrkande att bifalla förvaltningens förslag. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
*  Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 70 Dnr VFN 2019-56 
 
Svar på motion från Göran Nyberg, Liberalerna, gällande nytt 
ställningstagande om äldreboende 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden har utsetts av kommunfullmäktige att bereda en motion från 
Göran Nyberg (L) daterad 2019-02-11, gällande nytt ställningstagande om 
äldreboende. Göran Nyberg föreslår att kommunen innan vidare åtgärder vidtas 
för en byggnation av nytt äldreboende i Dingle, genomför en grundlig utredning 
för att klargöra vissa angivna faktorers betydelse genom en jämförande analys 
mellan en placering i Dingle jämfört med Munkedal. 
 
Förvaltningens synpunkter enligt svaret är; 
Välfärdsförvaltningen har genomfört en utredning gällande behovet av antal 
platser inom särskilt boende. Utredningen visar att Munkedals kommun inte har 
behov av ett utökat antal platser inom särskilt boende fram till 2025. Därefter 
förväntas antalet äldre med behov av särskilt boende att öka. En nybyggnation 
av äldreboende skjuts därmed upp. Förvaltningen föreslår därför att motionen 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-10-04 
Motion från Göran Nyberg, Liberalerna daterad 2019-02-11 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Motionen avslås med hänvisning till att nybyggnation av nytt äldreboende 

skjuts upp.  
 
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD): Fullmäktige har beslutat om nybyggnation av 
äldreboende i Dingle men har inte beslutat att byggnationen ska skjutas upp. 
Den formuleringen i förvaltningens förslag bör tas bort i beslutsformuleringen. 
 
Fredrik Olsson (KD) meddelar att kristdemokraterna avstår med sitt 
ställningstagande i ärendet och återkommer i kommunfullmäktige.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att 
välfärdsnämnden antar förslaget. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 74  Dnr VFN 2019-118 
 
Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga 
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de 
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till 
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
november.  
 
Förvaltningen har nu upprättat begärd redovisning över motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt av välfärdsnämnden.  
 
Redovisningen visar även de ärenden som välfärdsnämnden behandlar på 
sammanträde 2019-10-24 och som därefter överlämnas till Kommunfullmäktiges 
sammanträde i november. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndsekreteraren/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-10-21 
Redovisning medborgarförslag och motioner 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt. 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
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Nummer Anmälts KF Namn Beskrivning Kommentar
VFN 2019-109 2019-06-24 Yvonne och Filip Lönnqvist Medborgarförslag från Yvonne och Filip Lönnqvist om att utreda 

möjligheterna till ett kommunalt projekt med syfte att bistå 
äldre med sociala kontakter (2019-06-07)

Överlämnades till VFN 2019-06-25

Pågående medborgarförslag

367



Nummer Anmälts KF Namn Beskrivning Kommentar
VFN 2019-28 2018-12-13 Kristdemokraterna i Munkedal Motion från Rolf Jacobsson (KD) om att behålla funktionen 

som syn- och hörselinstruktör (2018-12-04)
Överlämnades till VFN     
2018-12-13

VFN 2019-39 2019-02-11 Kristdemokraterna i Munkedal Motion från Olle Olsson och Rolf Jacobsson (KD) att initiera 
till förvaltningen att omedelbart koppla in framdraget 
fibernät till Sörbygården (2018-08-14)

Överlämnades till VFN      
2019-02-11

VFN 2019-41 2019-02-11 Kristdemokraterna i Munkedal Motion från Kristdemokraterna "att gå från ord till handling 
och göra rätt prioriteringar" - förbättra 
anställningsförhållanden för vårdpersonal (2018-06-27)

Överlämnades till VFN      
2019-02-11

VFN 2019-56 2019-02-25 Göran Nyberg Liberalerna Motion från Göran Nyberg (L) om nytt ställningstagande om 
nybyggnation av äldreboende (2019-02-11)

Överlämnades till VFN      
2019-02-25

Pågående motioner

368
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