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Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Bokslut 2019 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2019. 

Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige att 456 tkr av ej ianspråktagna 

investeringsanslag för 2019 överförs till Kommunstyrelsens investeringsanslag för 

2020. 

Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige, med anledning av nämndens 

positiva resultat på 603 tkr, att 603 tkr resultatöverförs till kommunstyrelsens egna 

kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens resultat för året uppgår till 603 tkr. Det positiva resultatet 

består främst av överskott från HR-avdelningen och ekonomiavdelningen.  

Kommunstyrelsen har tagit sig an två av kommunfullmäktiges åtta inriktningsmål. 

Båda inriktningsmålen är i hög grad uppfyllda. 

Årets investeringar uppgår till 1 811 tkr av den totala investeringsramen på 2 762 

tkr fördelat på investeringsprojekt enligt bifogad bokslutsrapport. 

Med anledning av kommunstyrelsens positiva resultat på 603 tkr föreslås att 

resultatet, 603 tkr överförs till kommunstyrelsens eget kapital enligt gällande 

ekonomistyrningsregler.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Om resultatet överförs till eget kapital kan detta användas för satsningar 

kommande år 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Bokslut 2019 

Kommunstyrelsen 

Nämndsordförande 
Kommunstyrelsens ordförande Jan Hognert (M) 

Förvaltningschef 
Kommundirektör Håkan Sundberg 
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Vinterbild Fotograf Jan-Olof Karlsson 

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

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

bolagsverksamhet. 

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

egna förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet. 

Viktiga händelser 
HR-avdelningen har under året arbetat med fokusområdena arbetsmiljö och attraktiv arbetsgivare. 

Inom arbetsmiljöområdet har HR arbetat med resultatet från OSA-enkäten (organisatorisk och social 

arbetsmiljö) genom bland annat information på APT och tagit fram verktygslåda för enheternas 

fortsatta arbete med sina resultat. Frukostseminarium har även genomförts för att uppdatera chefer 

och skyddsombud kring föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som 

innebär tydligare krav på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider 

och kränkande särbehandling. 

Ett digitalt stöd, KIA, har implementerats och genom detta får kommunen både övergripande och per 

enhet överblick över arbetsskador, tillbud och incidenter samt se mönster och hitta lösningar. Alla 

anställda kan själva anmäla arbetsmiljöproblem in i systemet, via dator, mobil eller surfplatta. Med 

de mobila enheterna kan de också direkt ta en bild av det som de anmäler. 

I slutet av året genomfördes en workshop för cheferna med fokus på kommunens varumärke och hur 

vi kan öka vår attraktivitet som arbetsgivare. Kommunikatör och HR-chef kommer under året 2020 

sätta samman fokusgrupper bestående av nuvarande/kommande bristyrken (lärare, sjuksköterskor, 

undersköterskor och unga 20-30 år) och undersöka vilken identitet Munkedal som arbetsgivare har 

och hur vi kan förbättra oss för att locka sökande till våra viktiga jobb . 

Ekonomiavdelningens processer för uppföljning och budget har prövats i den nya organisationen. 

Bankupphandling har avslutats och kommunen har under hösten bytt bank till Nordea. Införandet av 
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en ny e-handelslösning har genomförts. Den nya lagen som gäller krav på e-faktura för all handel 

med offentlig sektor började gälla 1 april. Uppdateringar av verksamhetssystem genomförs för att 

kommunen ska leva upp till kraven i lagen. 

Administrativa avdelningen har under året arbetat med införande av digitala processer för 

tjänsteskrivelser, handlingar till politiken samt digitalt arkiv. Systemet för e-arkivering har förberetts 

för den första införandeetappen 2020. En kommuntidning har under året tagits fram och vid tre 

tillfällen delats ut till samtliga hushåll. Ett nytt intranät har tagits fram och införts.  

Löneenheten har flyttat från "Postlokalen" i Munkedal till Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle. 

Arbete har pågått för att digitalisera fler processer fullt ut i lönesystemet. 

Ekonomi 

Resultaträkning 
Konto Utfall Jan - 

Dec 2018  
Utfall Jan - 

Dec 2019  
Bud Jan - Dec 

2019  
Avvikelse Jan 

- Dec 2019  

Intäkter 20 519 23 154 10 282 12 872 

Summa intäkter 20 519 23 154 10 282 12 872 

Personalkostnader -25 850 -28 793 -29 923 1 130 

Övriga verksamhetskostnader -40 904 -47 936 -34 536 -13 399 

Summa kostnader -66 753 -76 728 -64 459 -12 269 

Årets resultat -46 235 -53 575 -54 178  603 

 

Förvaltningens överskott 2019 uppgår till 603 tkr vilket är en försämring mot 2018 då överskottet var  

3 930 tkr. Förändringen härleds främst till minskning av kommunstyrelsens förfogandepost inför 

2019. Organisationsförändringar har även skett mellan åren då löneenheten tillkommit och 

bemanningsenheten flyttats till välfärdsnämnden. 

Det positiva resultatet består främst av ett överskott från HR-avdelningen vilket beror på lägre 

personalkostnader på grund av en vakans samt lägre kostnader för företagshälsovård. Även 

bilvårdsenheten som ingår i ekonomiavdelningen redovisar ett överskott till följd av att bilar sålts till 

bättre pris än beräknat. 

Intäktsanalys 
Intäkterna för 2019 uppgår till 23 154 tkr vilket är 12 872 tkr mer än budgeterat. Detta beror främst 

på interna intäkter för datorer inom administrativa avdelningen och bilvårdsenheten. Intäkterna har 

ej budgeterats då dessa är interna och går jämt upp med kostnaderna. Intäkter inom HR-avdelningen 

visar också på en positiv avvikelse som främst avser återsökningar från Försäkringskassan och AFA i 

rehabiliteringsärenden. Bidrag från Länsstyrelsen avseende kalkning av sjöar bidrar även till det 

positiva överskottet. 

Intäkterna har ökat jämfört med föregående år, främst till följd av att löneenheten ingår under 

kommunstyrelsen från 2019. 

Kostnadsanalys 
Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år, främst till följd av en 

organisationsförändring. Anställning av processutvecklare samt utökning av personal inom 

administrativa avdelningen bidrar också till högre kostnader. Personalkostnaderna inom 
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förvaltningen har under 2019 haft en positiv avvikelse mot budget med 1 130 tkr, detta främst till 

följd av tjänster som varit vakanta under delar av året samt ett antal längre sjukskrivningar. 

Övriga verksamhetskostnader har ökat jämfört med föregående år. Denna ökning beror på att 

kostnader samt budget för lokaler har fördelats ut från samhällsbyggnadsnämnden till respektive 

verksamhet 2019. Övriga kostnader som ökat mellan åren är kostnader för ekonomi- och e-

handelssystem, fordonsleasingkostnader, kostnader för bilar som lösts ut från leasing efter att 

leasingperioden löpt ut samt kommunbidrag till SML-IT. Övriga kostnader har även ökat till följd av 

organisationsförändringen. Den stora avvikelsen mot budget beror främst på att kostnader för 

datorer inom administrativa avdelningen och bilvårdsenheten ej budgeterats då dessa är interna och 

går jämt upp med intäkterna. Från och med år 2020 ändras sättet att budgetera inom dessa 

verksamheter för att eliminera stora avvikelser. 

Eget kapital 

Nämnd Ingående 
eget kapital 

Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

     

Kommunstyrelsen föreslår att årets överskott 603 tkr överförs till eget kapital. 

Driftredovisning ansvar 
Ansvar  2018 Utfall 

helår  
2019 Utfall 

helår  
2019 Budget 

helår  
2019 Återstår 

helår  

Kommunstyrelsen 30 0  0 

Kommundirektör 2 716 -28 066 -27 234 - 833 

HR-Avdelning  660 -4 670 -5 720 1 049 

Ekonomiavdelningen  307 -7 314 -7 710  396 

Löneenheten SML  -2 646 -2 688 42 

Administrativa avdelningen  217 -10 878 -10 826 -52 

Summa Kommunstyrelsen 3 930 -53 575 -54 178  603 

Resultatet 2019 för kommunstyrelsens förvaltning är en positiv avvikelse mot budget med 603 tkr. 

Underskottet inom kommundirektörens ansvarsområde beror till största delen av beslutad kostnad 

för seniorbusskort som tidigare ej budgeterats samt ökade kostnader för administrativa tjänster 

såsom utbildningar, utredningar exempelvis särskilt boende och bolagisering av 

verksamhetsfastigheter samt rekrytering av ny samhällsbyggnadschef. 

Överskottet för HR-avdelningen beror dels på minskade personalkostnader dels på minskad 

omfattning av företagshälsovård och projekt heltidsresan. HR under året inte haft möjlighet att 

arbeta med till exempel rehabärenden, verksamheter med hög sjukfrånvaro och förebyggande 

arbetsmiljöarbete i samma nivå som planerats. Heltidsresan har inte haft någon projektledare, därav 

överskottet. 

Totalt redovisar ekonomiavdelningen ett överskott på 396 tkr, vilket är en ökning jämfört med 2018 

där resultatet var 307 tkr. Ekonomiavdelningen, exklusive bilvårdsenheten, redovisar ett underskott 

mot budget med 104 tkr. Avvikelsen består dels av ett mindre överskott på personalkostnader dels 

ett underskott för kostnader avseende e-handelssystem som bytts under året. Bilvårdsenheten 

redovisar ett överskott 500 tkr mot budget som följer av överskott vid försäljning av fordon. 
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Löneenheten, som från 2019 ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde redovisar ett resultat i nivå 

med budget. Verksamheten finansieras av intäkter från Sotenäs och Lysekils kommuner samt ett 

budgetanslag för Munkedals del. Totalt omsluter verksamheten 8 200 tkr. 

Administrativa avdelningen redovisar ett mindre underskott 2019. Underskottet beror främst av 

ökade kostnader för IT-drift. Samtidigt har kostnaderna varit lägre än beräknat bland annat beroende 

på att tjänsten som säkerhetsstrateg varit obesatt under en stor del av året. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Dec 2019  
Budget tot 

2019  
Återstår Jan - 

Dec 2019  

1003 Utbyte pc/ skrivare  - 200  200 

1004 Fiberanslutning verksamhetsfastigheter - 564  - 564 

1005 Uppföljningssystem  - 915  915 

1007 Inventarier sammanträdesrum - 278 - 150 - 128 

1008 Inventarier Löneenheten - 276  - 276 

1082 Nätverkskomponenter - 183 - 647  464 

1299 Fibernät  275   275 

1306 Förändrad dokumenthantering - 525 - 250 - 275 

1315 Nytt eHandelssys/ek.system - 260 - 600  340 

Summa projekt -1 811 -2 762  951 

Projekt 1003 Utbyte av pc/skrivare, har inte tagits i anspråk under 2019 eftersom datautrustning 

numera leasas. 

Projekt 1004 Fiberanslutningar, till kommunala fastigheter och lokaler som ej varit budgeterade. 

Projekt 1005 Uppföljningssystem, där har 216 tkr använts inom samhällsbyggnad. 

Projekt 1007 Inventarier sammanträdesrum, har syftat till att iordningställa sammanträdesrummet 

Gullmarssalen. Projektet har överskridit anslaget med 128 tkr, vilket beror på att utgiften för ny 

ljudanläggning till Sporren har tillkommit under året och belastat projektet med 136 tkr. 

Projekt 1008 Inventarier löneenheten. Investeringen består av inköp av kontorsinventarier på grund 

av flytt från Postlokalen i Munkedal till nuvarande lokaler inom Utvecklingscentrum Munkedal i 

Dingle. 

Projekt 1082 Nätverkskomponenter, har huvudsakligen finansierat utbyggnad/komplettering av 

accesspunkter i verksamhetslokaler. Det finns kvarstående behov och återstående medel föreslås 

föras över till investeringsbudget 2020. 

Projekt 1299 Fibernät, avser investeringsbidrag från Västra Götalandsregionen som täcker tidigare 

utbyggnad av fibernät på Tungenäset. 

Projekt 1306 Förändrad dokumenthantering har belastats med utgifter för införande av e-arkiv. 

Projektet har fördyrats väsentligt, bland annat beroende på att den ursprungliga 

förvaltningsorganisationen med Uddevalla som värd har ersatts med en tillfällig extern 

förvaltningsfunktion. 

Projekt 1315 Nytt eHandelssystem/ekonomisystem. Införandet av nytt e-handelssystem har 

genomförts under året, utgifterna har uppgått till 260 tkr. 
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Kommunstyrelsen föreslår att 564 tkr av återstående medel överförs till budget 2020 och tillförs 

projekt 1082 och 1315. 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Titel Bedömning Trend 

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

  

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

  

 

Nämndens verksamhetsmål och mått 

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

andelen förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation. 

Bedömning Trend 

  
Under 2019 kommer 10,9 procent av det drivmedel som avser kommunens fordon från förnyelsebara 

källor (avser fordonsgas), vilket är ett värde som ökar vid varje mätning. Vid utbyte av kommunens 

bilar är inriktningen bilar som drivs av gas vilket minskar användandet av fossila drivmedel. Under 

2019 har 16 gasbilar levererats som ersatt dieselbilar vilket bidragit till ökningen. 

Koladas statistik avseende slutanvändning av energi inom transporter inom den geografiska 

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

kommunens egna transporter och bedömningen avseende energianvändningen kan ej göras. Arbete 

pågår dock med att öka andelen fossilfria bränslen och infrastrukturen för elbilar ska förbättras. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

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

-10.90% -10.00%   

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

 -3.00%   

 

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

transporter av löneuppgifter till löneenheten. 

Bedömning Trend 

  
 

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

Titel Utfall Mål Bedömning 

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

68.00% 60.00%  
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Löneenheten ska planera och genomföra bas-utbildningar 
inom det löneadministrativa området för chefer inom 
SML-kommunerna 

3 6  

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

95.00%  100.00%  

 

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

Bedömning Trend 

  
Arbetet med att göra Munkedal till ett attraktivt besöksmål har under året varit mycket aktivt. 

Ett nummer av besöksmagasinet ”Grejen med Munkedal” utkommit. I detta nummer finns även 

några sidor på engelska. 

Munkedals kommun har även en destinationssida i samverkan med Turistrådet Västsverige AB. Den 

jobbar vi aktivt med och sidan förmedlar information om bo, äta och göra samt evenemang. 

En inventering av Bohusleden är genomförd tillsammans med Västkuststiftelsen. Detta för att 

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

start/slut. Vi har genomfört möte med samverkande parter för Bohusleden, Friluftsfrämjandet 

Munkedal och Sörbygden samt Västkuststiftelsen. 

Arbete för en nationell cykelled genom Bohuslän pågår inom grupperingen ”ett enat Bohuslän”. 

Förutsättningarna för att ta fram en plan har förändrats i och med att kommunen idag har en 

varumärkesgrupp som leds av kommunens kommunikatör. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Uppföljning av handlingsplan 0 1  

 

5.2 Verksamhetsmål KS: Utveckla och stärka det lokala näringslivet. 

Bedömning Trend 

  
Uppföljning av handlingsplan är inte genomförd ännu. Arbetet med handlingsplanen av den tagna 

strategin har intensifierats och kommer att mynna ut i en gemensam plattform för Turism-, 

Besöksnärings-, Näringslivs- och Landsbygdsutveckling. En av de punkter som kommer att ha hög 

fokus är att systematisera de enskilda företagsbesöken så att ett effektivt utfall på varje besök kan 

leda fram till ökad samverkan. 

Utvärdering av det nybildade Näringslivsrådet är genomförd. Näringslivsrådet följer handlingsplanen 

och har inom Näringslivsrådet själva gjort en egen muntlig utvärdering och är överens om att vi är på 

rätt väg. Under perioden har enskilda dialogmöten med de 7 organisationerna inom Näringslivsrådet 

påbörjats som komplement. 

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

frukostmöten och två kvällsmöten, permanentats. 

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

tillfälle. Vi märker också ökad samverkan mellan företagen som resultat av träffarna, där mingel har 

en viktig roll. 
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Fortsatt är Nyhetsbrevet, som kommer ut cirka 10 gånger per år, en viktig informationskanal för att 

hålla våra företagare uppdaterad. 

Under våren genomfördes en dialogmötesserie där kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen 

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

finns att förfoga över. 

Som ett delresultat av dialogmötena har de ingående aktörernas enats om ett systematiskt sätt att 

öka antalet enskilda företagsbesök, och samtidigt tillmötesgå företagens önskemål om en mer 

samordnad kontaktyta från kommunen och Arbetsförmedlingen. Aktiviteten startade i augusti och 

har arbetsnamnet ”Företagsdialog 1.5”. Utvärdering har skett i december 2019 och aktiviteten har 

totalt innehållit ca 30 enskilda företagsbesök. Skälet till gapet mellan planerat 80 och ett utfall på 30 

är en blandning av flera saker. I utvärderingen kan man också konstatera att den eftersökta dialogen 

ändock har kunnat uppnås via de telefonsamtalen för inbokning av besök. 

Företagsdialog 1.5 har förlängts till och med mars 2020, där ett avslutande workshop kommer att 

leda fram till Företagsdialog 2.0. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Uppföljning av handlingsplan 0 1  

Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017) 1 1  

 

5.3 Verksamhetsmål KS: Utveckla innovativa metoder för upphandling 

Bedömning Trend 

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

upphandlingsarbetet att utvecklas framåt. 

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

påbörjats. 

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

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

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

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

kontinuerligt. 

Vid ett tillfälle under året har upphandlare deltagit vid näringslivsträff. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Revidera nuvarande upphandlingspolicy 1 1  

Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande 
handlingsplan 

0 1  

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

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

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

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

möteshandlingar till förtroendevalda, införande av e-arkiv som på sikt kommer att göra 
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arkivhandlingar tillgängliga på hemsidan, digitalisering av HR-processer i samarbete med Fyrbodal 

samt digitalisering av blanketter för lönehantering. 

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

medborgaren.  

Inom HR kommer det även vara fortsatt arbete med fokusområdena attraktiv arbetsgivare, 

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

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

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

arbetet kring löneutveckling, arbetsbelastning och arbetsmiljö. 

Barnkonventionen är lag från 2020. Folkhälsostrategen kommer att leda införandet genom 

handlingsplaner, utbildningar med mera. 

Kraven har ökat på planering inom förhöjd beredskap och civilförsvar. Planering och 

resursanskaffning pågår genom säkerhetsstrategen. 

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

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

för att kunna ladda fordonen byggts ut. 

Övrig uppföljning 

Attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrånvaro 
i %, 2019 

Sjukfrånvaro i 
%, 2018 

Totalt 4,30 2,42 

<=29 2,56 2,73 

30-39 9,69 2,92 

40-49 3,33 3,23 

50-55 1,73 0,95 

56-64 3,63 2,33 

65-67 0,32 0,00 

   

Sjukfrånvaron för 2019 uppgår till 4,30 procent vilket är en ökning mot föregående år där den 

uppgick till 2,42 procent. Ökningen beror på ett antal längre sjukskrivningar. 

Antal anställda  

 Utfall  2019 Utfall 2018 

Alla anställningsformer 46 48 

Tillsvidare antal anställningar 44 42 

Tidsbegränsade antal anställningar 2 6 

   

Antalet anställningar har minskat 2019 med två anställningar jämfört med 2018. Tillsvidare 

anställningar har ökat med två och tidsbegränsade anställningar har minskat med fyra. Ökningen har 

skett inom administrativa och ekonomiavdelningen där två tjänster har tillkommit. Anställning av en 

säkerhetsstrateg avser en tjänst som tidigare köpts in av Lysekils kommun  Ekonomiavdelningen har 
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även utökat sitt uppdrag mot Munkedals Bostäder AB och har därmed anställt en ny ekonom. Denna 

finansieras av Munkedals Bostäder AB. 

Sysselsättning  

Alla anställningar Antal anställda 
2019 

Antal 
anställda  2018 

0-74 % 0 0 

75-99 % 1 3 

100 % 43 39 

Antalet heltider har ökat med fyra anställningar 2019 jämfört med 2018. För de anställningar som har 

lägre sysselsättningsgrad är dessa enligt önskemål. 

Kompetensutveckling 
HR-avdelningen genomfört utbildningen Hållbar förändringsledning i syfte att internt kunna 

kompetensutveckla ledningsgrupper. Inom HR-avdelningen har även Arbetsmiljörättsutbildning samt 

fördjupning i rekryteringssystemet Jobmatch genomförts. Deltagande i grundläggande AB-kurs via 

SKR har också skett. 

Under 2019 har en utbildning för ekonomerna startat som görs i samarbete med kommunerna i 

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

samverkan med de övriga kommunerna i Västupp. 

Administrativa avdelningen som helhet är pilotprojekt för att se om Lean-konceptet kan appliceras 

på verksamheten. Samtliga medarbetare uppmanas att delta i de nätverk och de träffar som 

genomförs inom ramen för arbetsområdet. Deltagande i kurser och konferenser sker efter 

bedömning av behov och innehållets relevans. Avdelningen har genomfört en verksamhetsdag under 

2019. Avdelningens verksamhet är spretig och verksamhetsdagarna är viktiga för sammanhållning 

och helhetssyn. Generellt är kompetensutveckling nödvändigt för att kunna ta till sig ny teknik och 

nya arbetssätt. Utbildning på digitala verktyg är ett återkommande behov. 

Systematisk arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöfrågor tas upp regelbundet på arbetsplatsträffar för avdelningarna inom 

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

utefter vad som framkommit. 

Särskilt fokus har under 2019 lagts på arbetsmiljön i medborgarcentrum. En särskild risk- och 

sårbarhetsanalys har tagits fram tillsammans med rutiner och utbildning för att hantera svåra 

situationer. Larm har inskaffats. 

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

uppgifter identifierats och flyttats till lönenheten och administrativa avdelningen. Fortsatt 

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

av nyanställda, hantering av friskvårdsbidrag och andra förmåner kan också avlasta HR för att bättre 

nyttja resurserna till chefsstöd, utbildning och värdeskapande aktiviteter. 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Anläggningsavgifter för VA 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till Munkedal Vatten AB för synpunkter. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav förvaltningen 2019-11-27 §137 i uppdrag att lämna förslag 

på när va-anläggningsavgiften ska tas ut. 

 

Bakgrund 

Enligt va-lagstiftningen kan anläggningsavgiften tas ut när en fastighet har fått en 

förbindelsepunkt och fastighetsägaren är informerad om detta. 

 

Fram till bildandet av Munkedal Vatten AB (2013) togs anläggningsavgiften ut när 

försäljningen (gjuten bottenplatta) genomfördes. 

 

För osålda tomter framtagna innan 2013 har särskild överenskommelse träffats med 

Munkedal Vatten AB. För vissa av dessa erlägger kommunen ersättning för va-

ledningarnas kapitalkostnad och anläggningsavgiften erläggs vid försäljningen. 

 

Nuläget 

För nyare områden, tex Tegelverket, Korpås, Bergsäter och Hensbacka ska 

anläggningsavgiften erläggas till Munkedal Vatten AB när fastigheterna är bildade 

och ledningarna framdragna. Exploatören kommer därmed att ligga ute med en 

ansenlig summa till dess fastigheterna säljs. För respektive område innebär detta 

(taxa 2020): 

- Tegelverket – kommunen har erlagt 2553 tkr i anläggningsavgift 

(lägenhetsavgift debiteras senare). 

- Korpås – för den kommunala delen (7 tomter) erläggs ca 1500 tkr och den 

privata markägaren (11 tomter) ca 2400 tkr. 

- Bergsäter – kommunen erlägger ca 4600 tkr 

- Hensbacka – den privata exploatören erlägger ca 13200 tkr. 

Den är inte säkert att tillvägagångssättet gynnar framtagandet av bostäder inom 

Munkedals kommun. 

 

Förslag 

Munkedals kommun kan, som ägare till Munkedal Vatten AB, besluta att 

anläggningsavgift tas ut i samband med byggnation och samtidigt kompensera 

Munkedal Vatten för de kostnader de osålda tomterna skulle burit. Storleken på 

denna kompensation avgörs från område till område.  

 

Förslaget avser enbart fastigheter som ägs av Munkedals kommun. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Förslaget kostar kommunen pengar men underlättar exploateringar 

Miljö 

Ingen effekt 

Barnkonventionen 

Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2019-000237 

Anläggningsavgift för 2020 - Munkedal Vatten AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 167 

Budget 2020 för Munkedal Vatten AB 

Styrelseprotokoll 2019-10-24 

 

Kommunstyrelsens 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.   

 

Yrkande 

Jan Hognert (M): Bifall till första att-satsen i kommunstyrelsens förslag. 

Andra att-satsen stryks. 

 

Christer Börjesson (SD), Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till Jan 

Hognerts (M) yrkande. 

 

Jan Hognert (M): Enligt tidigare yrkande med med tillägg att 

kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda när anläggningsavgiften ska 

tas ut och återrapport ska ges vid nästa fullmäktigesammanträde den 24 

februari. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan 

Hognerts (M) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) tilläggsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
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                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 137 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anläggningsavgiften för kommunalt VA 

höjs med 3% från och med 2020-01-01 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

utreda när anläggningsavgiften ska tas ut och återrapport ska ges vid 

nästa fullmäktigesammanträde den 24 februari.  

 

Expedieras 

Munkedal Vatten AB 

Kommundirektören 

Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-21 

 

Dnr: KS 2019-000168 

  

Handläggare: 

Maria Strömberg 

Controller 

Ekonomiavdelningen 

Internkontrollplan 2020 för IT samverkan SML 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för IT samverkan 

SML:s verksamhet 2020  

Sammanfattning 

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I 

planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. 

Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. Enligt 8 § skall planen föregås 

av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller 

som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, 

rapportering mm. Styrelsens ansvar är även att leda och samordna förvaltningen 

av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 

bolagen. 

 

Kommunstyrelsen noterade 2019-12-09 §190 att IT samverkan inte inkommit med 

förslag till internkontrollplan för 2020. Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil 

beslutade 2020-01-31 §20 att godkänna upprättat förslag på internkontroll år 2020 

för IT samverkan SML. Härmed bifogas internkontrollplanen för 2020. 

Internkontrollplanen delges på kommunstyrelsens möte i mars 2020. 

 

Granskningsområde 2020: Tillgänglighet avseende It-tekniker i beredskap     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ökad kontroll.  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunrevisionen, Controller, förvaltningschef, ekonomichef, IT samverkan SML 

Lysekils kommun. 
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Intern kontrollplan 2020 
IT avdelningen 
2020 
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4 Process eller rutin som ska granskas ............................................................... 5 
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1 Inledning 
Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje enskild nämnd ska årligen godkänna en intern kontrollplan. 
Resultatet av utförd granskning ska rapporteras till nämnden och åtgärder ska beslutas. 
Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 
2 Plan för intern kontroll 
Tillgänglighet avseende IT-tekniker i beredskap. 
Att identifiera och analysera olika risker är en ständig pågående process. Kontrollen 
sker i en process vilket är grundläggande för utveckling, måluppfyllelse samt 
ekonomisk hushållning. 
Riskbedömningen syftar främst till att förekomma eventuella risker innan de inträffar. 
Kontrollprocesserna ska prioritera områden där högre risk föreligger. 
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3 Risker som ska hanteras 
En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika 
riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle kunna få. 
Nedanstående risker är prioriterade i årets interna kontrollplan. 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 2 3 4 
 

Konsekvens 
 
 
 

1 Hög Totalt: 1 
 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (mycket troligt att fel 
uppstår) 

Allvarlig (Är så allvarlig att fel 
inte får inträffa) 

3 Möjlig (finns en möjlig risk) Kännbar (Uppfattas som 
besvärande) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

Lindrig (Uppfattas som liten) 

1 Osannolik (risken är obefintlig) Försumbar (Är obetydlig) 
 
 

Process / rutin   Risk Sannolikhet Konsekvens 

Tillgänglighet 
avseende IT- 
tekniker i 

1 
 

 Om verksamhet inte vet var de 
ska vända sig vid akuta problem, 
utanför ordinarie arbetstid, kan 
medborgare och brukare bli 

  

  4. Sannolik 4. Allvarlig 

beredskap lidande.   

Låg 
Medel 
Hög 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

4 8 12  
1 

3 6 9  

2 4 6  

1 2 3  
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4 Process eller rutin som ska granskas 
Samhällsviktiga funktioner bedrivs inom kommunerna dygnet runt på årets alla dagar. 
Dessa funktioner har ett behov att kunna få stöd och hjälp utanför kontorstid av IT- 
avdelningen. Kraven på verksamheterna ökar i takt med att fler och fler arbetsprocesser 
digitaliseras, vilket då ökar kravet på en stabil och fungerande drift och förvaltning av 
IT-system och nätverk. I arbetet med att ta fram risk och sårbarhetsanalyser för 
förvaltningar och sektorer i enlighet med MSBFS 2015:5 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser så har det framkommit att tillgången till fungerande IT-system och 
infrastruktur är en sårbarhet och risk för verksamheterna. Alla användare och 
samarbetspartners kan ringa till oss. 
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  2020-02-24 Dnr:KS 2020-63 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Initiativärende – revidering av reglemente 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget nedan till 

Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-10 §27 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 

fram ett underlag för revidering (av reglementet) och att remittera ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet gäller var beslut om antagande av 

detaljplaner ska fattas och vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av 

fastigheter och egendom. 

 

Nuläge 
Efter tre presidieöverläggningar mellan KS och SBN beslutades om följande lydelse 

av samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente: 

- SBN beslutar om antagande av mindre planer 

- SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter 

- SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av KF 

fastställda priser 

- SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 2,0 

mnkr 

 

Diskussion 
Detaljplaner: I ”Plan- och ByggLagen” (PBL) 5 kap §27 anges: ”En detaljplan ska 

antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller 

byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt”. KFs beslut om ”mindre planer” har samma inriktning men kan 

förtydligas.  

 

Som exempel kan nämnas att planer för Vadholmen, Bergsvik, Saltkällan och Gårvik 

ska antas av KF medan en ändring av enstaka bestämmelser för tex Möe antas av 

SBN. 

 

Köp/försäljning: Punkten om köp och försäljning av bostads- och industrimark, 

enligt KFs beslut kan justeras eftersom KF inte fastställer pris på köp av mark. 

 

Punkten om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter kan 

kompletteras att köp/försäljning ska ske enligt nyligen genomförda värderingar. Om 

priset avviker mer än 20% från värderingen ska ärendet avgöras av KF. Kommunen 

har tex genomfört försäljningar till bygdeföreningar till avgjort låga priser. 

Delegationen kan begränsas till att endast gälla försäljning. 

 

Förslag  
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av reglementet för 

samhällsbyggnadsnämnden: 

- Antagande av mindre planer en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 
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- Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 

fastställda priser. 

- Köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter, till ett pris som inte 

understiger värderingen med mer än 20% 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Sannolikt ingen effekt 

Barnkonventionen 

Ingen effekt 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Håkan Sundberg 

 

 

 

 

Kommundirektör  
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                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-10 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2020-000063  

Initiativärende från Göran Nyberg, Liberalerna, 
gällande beslutsinstans för detaljplaner. 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Nyberg (L) lyfter frågan om revidering av reglementet för 

samhällsbyggnadsnämnden i syfte att se över beslutsinstans för 

detaljplaner i kommunen. En översyn av beloppsgränser för försäljning 

av verksamhetsfastigheter samt försäljning av kommunal egendom bör 

också ses över.  

Yrkanden 

Göran Nyberg (L): att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag 

för revidering och att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 

för yttrande.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

underlag för revidering och att remittera ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 

Samhällsbyggnadschefen 
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 2020-03-02  

 
  
  
 

 
 

Information / rapporter från förtroendevalda 
 

Jan Hognert (M): 
13 februari - Fyrbodalsmöte i Vänersborg 
17 februari - Planeringsmöte inför Näringslivsfest i november  
 Företagarna o Munkedals kommun 
19 februari - Besökte Bun-möte 
20 februari - Besökte Vfn-möte 
26 februari - Hållbar utveckling. Sporren 
26 februari – Näringslivsråd 
27 februari - Budgetberedning 
 
Liza Kettil (S): 
Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund 
Kunskapsdag om Agenda 2030 
Näringslivsråd 
Beredning inför kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-05 

 

Dnr: KS 2020-000054 

  

Handläggare: 

Ulrika Karlsson 

Anställd 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.    

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-

01-04 § 5. 

 

Förteckning redovisar beslut tagna 2020-01-01 – 2020-01-31.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Akten 
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Kommunstyrelsen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-01 – 2020-01-31 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-01-31 72859 I Färdtjänsthandläggare Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Besluta om tillstånd till färdtjänst 

perioden 2020-01-01 -- 2020-01-

31. 

 

Inez Rossberg 

Andersson 

 

2020-01-27 72810 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 

Välfärdsförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Kommunstyrelsens förvaltning för 

december månad. 

 

Linda Rundahl  

2020-01-13 72746 I Färdtjänsthandläggare Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.3.1 - Beslut om tillstånd till 

färdtjänst perioden 2019-12-01 -- 

2019-12-31. 

 

Inez Rossberg 

Andersson 
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MN § 68  Dnr MimB 2019/001 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har Miljönämnden i mellersta Bohuslän sedan 
2013-01-01 ansvar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den tillsyn som kommunerna utövar 
är bred och omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och naturvård.  
 
Föreliggande förslag till ny taxa är gjord utifrån SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) nya 
taxemodell. Kommunen får enligt miljöbalken (1998:808), kap. 27, 1 § ta ut avgift för tillsyn enligt 
de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktion 
gäller för samtliga tre samverkande kommuner och taxeförslagen har därför formulerats lika.  
  
I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Timavgiften har 
beslutats i separata ärenden i respektive kommun. Timavgiften är samordnad och lika för alla tre 
kommunerna. 
 
Då timdebiteringar och årlig avgift kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 6 i 
taxeförslaget kommer de att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver 
taxan inte revideras om timavgiften ändras.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2019-10-01 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommuner med tillhörande bilagor. 
 

Yrkande 

Christoffer Wallin (SD) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med ändringsförslag om 
efterskottsbetalning samt tilläggsyrkar att en självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med till 
kommunfullmäktige 
 
Stellan Welin (S), Yngve Larsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins förslag mot Stellan Welins m.fl. förslag och 
finner att nämnden antar Stellan Welins m.fl. förslag 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Stellan Welin m.fl. förslag 
• nej-röst för Christoffer Wallins förslag 
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forts. MN § 68 Dnr MimB 2019/001 

Omröstningsresultat 

Med 6-ja röster för Stellan Welin m.fl. förslag mot 3-nej röster för Christoffer Wallins förslag antar 
miljönämnden i mellersta Bohuslän Stellan Welin m.fl. förslag. Se omröstningsbilaga. 
 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins tilläggsyrkande och finner att nämnden antar 
denna. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område och skickar förslaget vidare till respektive kommuns 
kommunstyrelse för antagande i kommunfullmäktige senast 31 december 2019.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att en självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med 
till kommunfullmäktige. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner för antagande i 
Kommunfullmäktige senast 31 december 2019 
 
 

Reservation 

Christoffer Wallin (SD), Linda Wighed (M), Nina J. Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.   
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forts. MN § 68 Dnr MimB 2019/001 

Omröstningsbilaga 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Eva Abrahamsson M X   
Stig-Arne Helmersson C X   
Stellan Welin S X   
Christoffer Wallin SD  X  
Yngve Larsson L X   
Linda Wighed M  X  
Nina J Andersson KD  X  
Gunilla Rydberg MP X   
Max Jansson LP X   

Summa  6 3  
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MN § 68  Dnr MimB 2019/001 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har Miljönämnden i mellersta Bohuslän sedan 
2013-01-01 ansvar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den tillsyn som kommunerna utövar 
är bred och omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och naturvård.  
 
Föreliggande förslag till ny taxa är gjord utifrån SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) nya 
taxemodell. Kommunen får enligt miljöbalken (1998:808), kap. 27, 1 § ta ut avgift för tillsyn enligt 
de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktion 
gäller för samtliga tre samverkande kommuner och taxeförslagen har därför formulerats lika.  
  
I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Timavgiften har 
beslutats i separata ärenden i respektive kommun. Timavgiften är samordnad och lika för alla tre 
kommunerna. 
 
Då timdebiteringar och årlig avgift kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 6 i 
taxeförslaget kommer de att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver 
taxan inte revideras om timavgiften ändras.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2019-10-01 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommuner med tillhörande bilagor. 
 

Yrkande 

Christoffer Wallin (SD) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med ändringsförslag om 
efterskottsbetalning samt tilläggsyrkar att en självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med till 
kommunfullmäktige 
 
Stellan Welin (S), Yngve Larsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins förslag mot Stellan Welins m.fl. förslag och 
finner att nämnden antar Stellan Welins m.fl. förslag 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Stellan Welin m.fl. förslag 
• nej-röst för Christoffer Wallins förslag 
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forts. MN § 68 Dnr MimB 2019/001 

Omröstningsresultat 

Med 6-ja röster för Stellan Welin m.fl. förslag mot 3-nej röster för Christoffer Wallins förslag antar 
miljönämnden i mellersta Bohuslän Stellan Welin m.fl. förslag. Se omröstningsbilaga. 
 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins tilläggsyrkande och finner att nämnden antar 
denna. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område och skickar förslaget vidare till respektive kommuns 
kommunstyrelse för antagande i kommunfullmäktige senast 31 december 2019.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att en självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med 
till kommunfullmäktige. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner för antagande i 
Kommunfullmäktige senast 31 december 2019 
 
 

Reservation 

Christoffer Wallin (SD), Linda Wighed (M), Nina J. Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.   
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forts. MN § 68 Dnr MimB 2019/001 

Omröstningsbilaga 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Eva Abrahamsson M X   
Stig-Arne Helmersson C X   
Stellan Welin S X   
Christoffer Wallin SD  X  
Yngve Larsson L X   
Linda Wighed M  X  
Nina J Andersson KD  X  
Gunilla Rydberg MP X   
Max Jansson LP X   

Summa  6 3  
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 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Sotenäs, Munkedals, Lysekils 

Kommun 

 Inledande bestämmelser  

1 § Denna taxa gäller avgifter för Sotenäs, Munkedal, Lysekils kommuns kostnader för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar 

inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 

områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 

vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt 

varor, avfall och producentansvar.   

 Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22§ 

miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader.  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 

undantag.   

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.   

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.  

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens område överklagas, 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.   

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av Miljönämnden i 

mellersta Bohuslän.  

 5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 

26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 

ersättningens storlek ska kunna bestämmas.   

6 § Miljönämnden får besluta om förändringar i bilaga 1 och 2 som motsvarar ändringar i 

miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen 

eller förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Miljönämnden får besluta 

om mindre justeringar i taxan med anledning av ändringar i tillämpad lagstiftning.  

7 § Miljönämnden får besluta att flytta icke anmälningspliktiga verksamheter mellan bilaga 2 och 3 

om ett förändrat tillsynsbehov motiverar en sådan ändring av tillsynsfrekvensen. 

8 § Miljönämnden får besluta om redaktionella ändringar i taxebilaga 1–5. 

 

41



Timtaxa 

9 § Avgiftsuttag sker: 

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast avgift) 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i 

taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)  

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och 

 4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.  

  

10 § Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i kronor per 

hel timme handläggningstid 

  

11 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 

handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, 

samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 

beredning i övrigt i ärendet samt föredragning av beslut.   

Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 

mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, 

söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 

avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

  

12 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 

avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.    

  

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

13 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen 

fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift 

genom att den faktiskt nedlagda tiden handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.   

14 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 

besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. 

Kan anordningen därvid inte godkännas och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas 

timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.  

15 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.  
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16 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.  Avgift tas inte ut för ansökan som 

återkallas innan handläggning påbörjas. 

17 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 

sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4, 5 §§ 

miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden 

är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller 

undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.  

18 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att 

tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgifter för anmälningsärenden  

19 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 

motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att 

den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, enligt de grunder i 

övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full 

avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av 

de belopp som anges för övriga verksamheter.  

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.  

20 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärden.  

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen 

är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.  

21 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut 

för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för återkommande tillsyn 

22 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd 

prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen, ska en fast årlig avgift betalas enligt vad 

som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) 

enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad 

som framgår av taxebilaga 2.  

Industriutsläppsverksamheter 

23 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 timmar 

multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter 

som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
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24 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta 

om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen 

överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att 

verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av 

yttre påverkan i större omfattning. Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 9 och ska 

betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift vid regelbunden tillsyn 

25 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera olika 

verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna med 

högsta angivna timtalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 

26 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på 

anmälan (U, UH) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3. 

27 § För verksamheter som tillståndsprövas ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad 

som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

28 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådana avgifter ska betalas från och 

med det kalenderår som följer efter att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan 

skett- eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som 

sker dessförinnan tas timavgift ut. 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten 

bedrivs. 

29 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta 

åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den 

som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

30 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i 

bilaga 1. 

31 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd 

eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn 

över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska avgift betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken 

är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

32 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, 

nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall 

sättas ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 

33 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs, Munkedals, Lysekils kommun. 

Betalningen ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
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Verkställighet med mera 

34 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

35 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla 

omedelbart, även om det överklagas. 

36 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Beskrivning Lagrum Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 

HÄLSOSKYDD

Prövning av ansökan

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning med vattentoaletter och utsläpp till 

mark och vatten för 1-25 pe, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av en gemensam 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett för 26-

200 pe, och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett utan 

utsläpp till mark och vatten, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 

till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 

av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 

toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön 

och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 

slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 

eller intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 

vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift

Taxebilaga 1
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Handläggning av anmälan  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-

förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-

förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 

vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom ett område med 

detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 

annan orenlighet inom område med detaljplan eller 

intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa.

40 och 42 § § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa.

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av många 

människor.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift
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Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 

förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 

sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 

taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 miljö-

tillsynsförordningen

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 

uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;

1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 

tillhörande utrymmen,

2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande,

3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,

5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 

badanläggningar, strandbad och andra liknande 

anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 

annars utnyttjas av många människor,

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygienisk behandling,

7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

45 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET

Prövning av ansökan

Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 

till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 

denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-

balken

Timavgift

Handläggning av anmälan
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Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 

19 § förordningen 

(1998:1388) om 

vattenverksamhet,  

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 29 § p 2 miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 

anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa och som 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-

balken, 2 kap 31 § p 2 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 29 § p 2 miljötillsyns-

förordningen (2011:13), 26 

kap 10 § miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 

ORGANISMER

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Tillsyn

Information innan installation påbörjas eller hantering 

inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 

ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 

(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 

liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 

rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsför-ordningen 

(2011:13)

500 kr
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Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-

verkets föreskrifter om 

skydd mot mark- och 

vattenförorening vid 

hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5  miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

0 kr

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 

kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

500 kr

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 

spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 26 

kap 3 § miljöbalken, 2 kap 

31 § p5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 

Tillsyn

Underrättelse och samråd innan installation eller 

konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 

ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthus-gaser, 2 kap 31 

och 32 §§ miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 

minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 

anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 

läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 

stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1
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Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsför-ordningen 

(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 

Tillsyn

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 

kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 

517/2014, förordning (EG) 

nr 1005/2009, 

2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 

laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 

viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 

nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 

1005/2009, förordning 

(EG) nr 291/2011, 

2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL

Prövning av ansökan

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 

har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 

föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2)

Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 

lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 

bete.

2 kap 37 och 39 §§ 

förordningen (2014:425) 

om bekämpningsmedel 

Timavgift

Handläggning av anmälan

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 2

Tillsyn
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Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras

läcka ut.

9 kap 1 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018.

0 kr

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 

eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 

växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2),  

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018.

0 kr

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER

Prövning av ansökan

Ansökan om undantag från bestämmelserna om 

information och underrättelse i 

4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter

om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3)

Timavgift

Tillsyn

Underrättelse i samband med spridning av 

biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 

till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

4 kap 2 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3),  

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift
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Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3), 

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

PCB

Prövning av ansökan

Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-

produkt i byggnader och anläggningar och som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 

halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 

förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 2

Tillsyn

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 

om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER

Tillsyn

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 

artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 

i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 

myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 

åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 

1223/2009, 2 kap 34 § 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER

Tillsyn

Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor som inte innebär 

utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 

organismer och varor i andra verksamheter än 

miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 

utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 

primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift
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Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 

2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 

p 7-9, p 11-14, 

p 16, p 17, p 19  miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 

KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Hushållning med energi samt användning av 

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 

omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 

möjligheterna att 

1. minska mängden avfall, 

2. minska mängden skadliga ämnen i material och 

produkter, 

3. minska de negativa effekterna av avfall, och

4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 

efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 

26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 

inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 

den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 

område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 

beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 

natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 §  

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m.

Timavgift
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Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 

tillstånd eller dispens avseende natur- eller 

kulturreservat, naturminne, djur- och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 §  

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 

naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 

8 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 

kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 

tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 

bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 

väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Timavgift

Tillsyn

Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 

kommunen har beslutat om, djur- och 

växtskyddsområden som kommunen har meddelat 

föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 

ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 

kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 

länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 

järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-

tillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och

3. växtodlingen

och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  

2 kap 32 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 

som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 

vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 

länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift
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Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 

utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 

markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 

1 kap 19 och 20 §§ 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN

Handläggning av anmälan

Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 

fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 

att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 

miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 

har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 

länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 

skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 

som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 

på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 

om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 

miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 

kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 

miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 

hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 

hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Handläggning av anmälan
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Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 

kompostera  hushållsavfall annat än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ 

miljöbalken, 45 § 

avfallsförordningen 

(2011:927)

0 kr

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 

fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 

behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Tillsyn

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13)

Timavgift
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Verksamhets-

kod

Prövn.-

nivå
Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 

FISK

5.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 

ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

Verksamhetsgrupp Malm och mineral

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Slakterier

15.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50-1 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.50-2 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.180 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.200 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
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15.220 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.240 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.260 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 

råvaror

15.340 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.360 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.90 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR

VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION

22.10 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

22.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

22.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 

KÄRNBRÄNSLE

VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

24.41 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Sprängämnen

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.46 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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24.47 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.11 C 9

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.11 gäller för anläggning 

för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 

baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

25.30 C 9

Verksamhetskod 25.30 gäller för anläggning för att genom 

ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 1. 

produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, 

och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

25.50 C 9

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.50 gäller för anläggning 

där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 

kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för   1. 

tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 

montering eller mekanisk bearbetning, eller   2. beläggning eller 

kalandrering med plast.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.150 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING

28.25 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.71 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.90 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.95 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR
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31.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

Verksamhetsgrupp Motorfordon

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL

39.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 

bränslen

40.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kärnkraft

Verksamhetsgrupp Förbränning

40.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Vindkraft

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20-1 C 9 för verksamheter som säljer över 5000 kubik drivmedel

50.20-2 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Annan trafikinfrastruktur

Verksamhetsgrupp Hamnar

Verksamhetsgrupp Flygplatser

VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING
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VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVFALL

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande

90.430 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

Verksamhetsgrupp Avvattning

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

Verksamhetsgrupp Deponering

Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 

bortskaffande

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.60 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 

underjordsförvar

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.370 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 

som uppkommit i egen verksamhet

90.391 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.141 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR

92.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 

1
H 6

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 

tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

1
H 3

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 

tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 

1
H 3

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 

tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 

2
H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

3
H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

3
H 6 För gymnasier är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

3
H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar
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Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-

kod

Prövn.-

nivå
Avgift

JORDBRUK

Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för 

jordbruksproduktion

1.30 C Timavgift

HAMNAR OCH 

FLYGPLATSER
Hamnar 63.20 C Timavgift

85.10 C Timavgift

85.20 C Timavgift

Animaliskt avfall 90.251 C Timavgift

Avvattning 90.375 C Timavgift

Biologisk behandling 90.171 C Timavgift

Deponering 90.281 C Timavgift

Deponering 90.341 C Timavgift

Förbränning 90.230 C Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER 93.1001 U Timavgift

Timavgift (efterskottsbetalning)

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVFALL

64



Taxa för miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet inom 

strålskyddslagstiftningens område 
  

Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018: 506) i förening med 10 kap. 4 § strålskyddslagen 

(2018:396) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala 

nämnden utövar. 

Inledande bestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden i mellersta Bohusläns kostnader för anmälningar och 

tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter som meddelats med stöd 

av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, och  

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som sker med anledning av anmälan som är obefogat och inte kräver utredning,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av miljönämnden enligt strålskyddslagen 

eller bestämmelser meddelade med stöd av lagen överklagas, 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av miljönämnden.  

Om det finnssärskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 

efterskänkas. 

Timavgift 
5 § Avgiftsuttag sker 

- I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestäms för ärendet (fast avgift) 

- I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats 

(årlig tillsynsavgift) 

- I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift), 

och  

- enligt de andra grunder som anges i taxan. 

6 § Timavgift för denna taxa är densamma som gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken för 

miljönämnden i mellersta Bohuslän.  

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid miljönämnden har använt för 

handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, 

samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i 

övrigt av ärendet samt föredragning av beslut. 
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Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.  

8 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Basmånad 

för indexuppräkning är oktober månad föregående år.  

Avgift med anledning av anmälan 
9 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, 

(SSMFS 2012:5), framgår att den som driver verksamhet i vilket kosmetiskt solarium upplåts till 

allmänheten ska anmäla det till miljönämnden. Avgift ska erläggas av den som bedriver denna 

anmälningspliktiga verksamhet. 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas för varje avgiftsbelagt 

ärende som anmälan avser. Avgift med anledning av anmälan baseras på 4 timmars 

handläggningstid. Avgiften för handläggning av anmälan beräknas genom att handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. Avgiften tas inte ut om anmälan återtas innan handläggning 

påbörjats. 

10 § Utöver avgift med anledning av anmälan kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den 

verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
11 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 9 § betalas en årlig tillsynsavgift 

som baseras på en tillsynstid på 3 timmar per år. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att 

tilldelad tillsynstid multipliceras med timavgiften. 

12 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljönämnden besluta om extra 

tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den 

tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyns är föranledd av att myndigheten vid 

ordinarie tillsyn har konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud 

eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 7 §och ska betalas i efterskott av den som är 

verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

13 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden multipliceras med timavgiften. 

14 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 

med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan skett, eller i de fall då anmälan inte 

krävs, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för 

handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för 

varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

15 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta 

åtgärd som föranleder avgiften. 
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Nedsättning av avgift med mera 
16 § Avgift tas inte ut för handläggning som sker med anledning av att beslut av miljönämnden 

överklagas.  

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgiften sättas ned eller efterskänkas  

17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning 

ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller som anges på fakturan. 

Verkställighet 
18 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart om inte 

något annat anges i beslutet.  

Beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsrätten. 

  

 

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

4 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 11           Dnr: SBN 2020–38 
 
Medborgarförslag – motverka insektsdöd 
Helen Blomberg, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att åtgärder som gynnar 
pollinerande insekter prioriteras på kommunal mark. 
 
Ca 70 % av kommunala grönytor slaghackas endast en gång per år. Avsikten är att 
gynna mångfalden avseende växter och insekter. Centrumnära ytor, parker etc. 
klipps oftare eftersom kraven där på välvårdade ytor är stora. 
 
De ytor som slaghackas är ängar, dikesslänter, ytor som inte arrenderats ut etc. 
Slaghackning av ängar anpassas efter blomning medan slaghackning av diken 
delvis är beroende av sikt och synbarhet. 
 
Vid nyplantering av växter och träd är det fokus på blommande och fruktbärande 
växter. Avsikten är att det ska se snyggt ut, vara till nytta för insekter och fåglar 
och, inte minst, för barn och medborgare. 
 
Kommunal mark sköts till stor del som förslagsställaren önskar, men fokus på 
insekter etc. kan bli ännu tydligare. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, 2020-02-09 
Medborgarförslag, 2019-03-29 
 
Förslag till beslut 
 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förslagsställaren (efter beslut i Kommunfullmäktige) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(21) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 10 Dnr VFN 2019-151 (KS 2019-244) 
 
Förslag till svar på medborgarförslag från Görel Christer-Nilsson m.fl. 
om stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Görel Christer Nilsson m.fl. gällande 
stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning. Där anges att när syn-
och/eller hörselnedsättning blir sämre leder detta ofta till en stor och svår 
omställningsprocess för den som drabbas. Drabbade personer blir ofta mer 
isolerade än andra i samma ålder. Konsekvensen är ofta ett mer passivt liv, 
vilket leder till sämre hälsa. För att komma till rätta med detta föreslås i 
medborgarförslaget att: 
-Att Munkedals kommun anställer en person som kan ge stöd och hjälp till 
medborgare med syn- och eller hörselproblem. 
-Att personen får den relevanta utbildning som finns på Hagabergs folkhögskola. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 129 att sända medborgarförslaget 
till Välfärdsnämnden för beredning.  
 
Välfärdsförvaltningen har utrett förslaget. 
Syn- och hörselinstruktör 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 att klara sig mer självständigt 
i hemmet och i samhället.  
 
Förvaltningen har genom sitt nätverk i Fyrbodal ställt frågan till samtliga 
förvaltningschefer om intresse till samfinansiering av tjänst som syn- och 
hörselinstruktör finns. Förfrågan har ställts till Strömstad, Lysekil, Uddevalla, 
Dals-Ed, Mellerud, Tanum, Lilla Edet, Färgelanda, Sotenäs, Vänersborg, Åmål 
och Orust kommuner. Ingen kommun har visat intresse, ”utan tackar nej på 
grund av ekonomiskt läge”, ”ingen prioriterad fråga” eller ”har nyss avvecklat 
tjänsten”. Det finns inget alltså inget intresse i närliggande kommuner om 
samfinansiering. 
 
Välfärdsförvaltningen har i uppdrag att vidta kostnadssänkande åtgärder och 
därför avslutas tjänsten som syn- och hörselinstruktör i samband med 
pensionsavgång av person som innehar tjänsten idag. Tjänsten avses inte att 
återbesättas på grund av förvaltningens uppdrag att sänka kostnaderna inom 
vård och omsorg. Förvaltningen har i uppdrag att genomföra åtgärder för en 
budget i balans år 2020, samt ett uppdrag från fullmäktige om att kostnadsläget 
inom äldreomsorgen år 2024 ska vara i nivå med jämförbara kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-01-29 
Medborgarförslag från Görel Christer-Nilsson m.fl. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämndens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar avslå 

medborgarförslaget. 
 
Ajournering begärd. 
forts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(21) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 10 
 
Yrkanden 
Regina Johansson (S), Maria Sundell (S), Sten-Ove Niklasson (S), Karl-Anders 
Andersson (C): Välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla första 
att-satsen i medborgarförslaget, men att avslå den andra att-satsen eftersom 
samma kompetens kan fås på fler sätt. 
 
Fredrik Olsson (KD): Bifall till Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande. 
 
Mattias Johansson (SD): Bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande och 
Mattias Johanssons (SD) yrkande och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt 
Mattias Johansson (SD) yrkande att avslå motionen. 
 
Omröstning 
Omröstning har begärts och ska genomföras.  
 
Propositionsordning 
Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst: Bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande. 
Nej-röst: Bifall till Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja-röst Nej-röst Avstår 
Inger Nilsson (M) x 
Linda Wighed (M) x 
Glenn Hammarström (M) x 
Marhias Johansson (SD) x 
Linn Hermansson (SD) x 
Regina Johansson (S)  x 
Sten-Ove Niklasson (SD)  x 
Maria Sundell (S)  x 
Karl-Ander Andersson (C)  x 
Fredrik Olsson (KD)  x 
Christoffer Wallin (SD) ordf. x 
Resultat 6 5 
 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
Reservation 
Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S), Maria Sundell (S),  
Karl-Anders Andersson (C) och Fredrik Olsson (KD) 
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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 

 
 

  

  2020-02-19 Dnr: KS 2019-188

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

ÖP 2035 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja arbetet med ÖP 2035. 

 

Kommunfullmäktige anslår 0,5 mnkr för ÖP-arbetet 2020, 1 mnkr för 2021 samt 0,5 

mnkr för 2022. 

Sammanfattning 

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

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

kostnaderna uppgick till ca 1,5 mnkr. 

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

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

10 ”återanvändes”. 

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

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

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

våren/sommaren för antagande under 2020. 

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

ÖP10 uppgraderas och omarbetas. Det gäller tex: 

- Kartläggning av läget i Munkedal 

- Planeringsunderlag från myndigheter tex länsstyrelsen 

- Naturvårdsprogram 

- LIS-områden 

- Vindbruksplan 

- Kulturmiljöprogram 

- Energiplan 

- Miljökonsekvenser av ÖP 

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

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

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

formella momenten med samråd och granskning. 

 

Den 14 oktober 2019 §129 beslutade Kommunstyrelsen:  

- Kommunstyrelsen beslutar att påbörja arbetet med Översiktsplan 2035.  
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- Kommunstyrelsen anslår 1 mnkr för arbetet med Översiktsplan 2020 resp. 2021  

- Kommunstyrelsen beslutar att finansiering tas upp i budget för 2020.  

- Kommunstyrelsen beslutar att alla partier som representeras i fullmäktige ska 

vara representerade i styrgruppen.  

 

I budgetarbetet inför 2020 fanns inte utrymme i Kommunstyrelsens budget att 

avsätta medel för ÖP-arbetet.  

 

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

Även olika konsekvenser och avvägningar redovisas. 

Kostnaden är beroende på hur stor del av ”skrivarbetet” som köps av extern konsult 

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

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

mnkr. Arbetet leds och utförs av personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Arbetsgrupper tillskapas med personal från övriga förvaltningar och kommunala 

bolag. 

I styrgruppen kan samtliga partier i KF representeras. I regelbundna möten 

redovisas faktamaterial och strategier/förslag diskuteras. 

Arbetet bör påbörjas när ÖP18 lämnats för granskning.  

    

     

 

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-25 

 

Dnr: KS 2019-000160 

  

Avsiktsförklaring – Transportkorridor Skagerrak 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom avsiktsförklaringen    

Sammanfattning 

Samverkansplattformen för Bohusbanans utveckling startade oktober 2018 utifrån 

det turistiska utvecklingsarbetet för ett Enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till 

dubbelspår inom ramen för Västra Götaland och Trafikverkets planering är minst 

20-30 år bort och då endast med dubbelspår till Uddevalla. Regionens nuvarande 

indelning av transportvägar innebär en transportkorridor via väg E6 och 

långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland, cirka 2040. Hamnarnas roll 

utanför Göteborg är i dag inte definierade regionalt, trots en prognostiserad 

godsökning på minst 70% inom en tjugo års period. Målet att genom Enat Bohuslän 

gemensamt arbeta för att skapa förutsättningar för ett dubbelspår till Norge 

behöver öka kraftigt. 

 

Nuvarande samverkansplattform behöver därför övergå i ett mer strategiskt 

formulerat arbete. Konsortiet behöver i dag en tydligare och kraftfullare 

intentionsskrivning skild från det turistiska nätverket Enat Bohuslän. Konsortiet 

flyttar därmed fram sina ambitioner vilket innebär att man blir en katalysator för 

dels en hållbar ekonomisk utveckling och dels en förstärkning av regionen 

Bohuslän-Östfold samt en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion. 

Samverkansplattformens organisering utgår fortsättningsvis från samverkan för 

Bohusbanan, vilket innebär tio kommuner och fem näringslivsorganisationer. 

 

Finansiering av konsortiets utvecklingsarbete belastar deltagande aktörer med en 

proportionell kostnad baserad efter antalet invånare för kommunens del. Det 

innebär att varje kommun bidrar inför uppstart av samarbetsavtalet per januari 

2020 med att delfinansiera en ekonomisk insats på totalt 400 tkr som ska användas 

för konsultativa insatser samt marknadsföring av samarbetet. 

Eventuellt ytterligare framtida finansiering inom ramen för samarbetet, sker efter 

separata beslut.          

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kostnaden för Munkedals kommun uppgår till 19 431 kronor för 2020 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Uddevalla kommun 
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  2020-02-19 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige  
  

 

PM – Avsiktsförklaring – Transportkorridor Skagerrak 

En ny ekonomisktillväxtkorridor mellan Göteborg och Oslo 

 

Bakgrund 
Samverkansplattformen för Bohusbanan startade oktober 2018 utifrån det turistiska 
utvecklingsarbetet Enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till dubbelspår och att ingå i 
regionens och Trafikverkets planering är minst 20- 30 år bort och då med tänkt dubbelspår 
bara till Uddevalla. 
Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en transportkorridor via väg E6 och 
långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland, ca 2040. Hamnarnas roll utanför Göteborg är 
idag mycket begränsat definierade regionalt, trots en prognostiserad godsökning på minst 70% 
inom en tjugo årsperiod. Samverkansplattformens organiserande utgår idag från Samverkan 
för Bohusbanan, vilket är nuvarande samverkansform 10 kommuner 5 
näringslivsorganisationer. 
 

Behov förstärkt konsortiearbete 
Nuvarande samverkansplattform behöver övergå i ett mer strategiskt formulerat arbete. 
Konsortiet behöver idag också en tydligare och kraftfullare intentionsskrivning skild från det 
turistiska nätverket Enat Bohuslän. Konsortiet flyttar därmed fram sin ambition vilket innebär 
att man bidrar till regionens mål om hållbara transporter och blir en katalysator för hållbar 
ekonomisk utveckling, förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad 
arbetsmarknadsregion. 
 

Syfte och Mål 
Transportkorridor Skagerrak utgår från ambitionen att bli en kraftfull katalysator för hållbar 
ekonomisk tillväxt mellan Oslo och Göteborg. Vår målbild utgår också från att en 
transportkorridor innefattar alla trafikslag och att sjöfart, väg och järnväg tillsammans skapar 
transportlösningar för passagerare och gods. Vårt arbete är helt i linje med Västra 
Götalandsregions mål om hållbara transporter, där smartare lösningar för logistik, 
miljöreducerande transporter och ny teknik tillsammans bidrar till en utökad arbetsmarknad. 
Detta synsätt på transporter och transportslag stärker också den helhet som krävs för 
slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem. 
 
Följande delmål sätts för utvecklingsarbetet: 

 Förstärka utvecklingen av järnvägar, väg och hamnar mellan Göteborg och Oslo 
 Snabba, miljövänliga och effektiva transportsystem 
 En ny standard för gods och persontransporter som kan möta framtidens behov 

 

Handlingsplan 
Konsortiets arbete preciseras i tid till 31 december 2022 vilket ger utrymme att arbeta fram 
alternativa planer, om regionen inte hörsammar behovet av ökad infrastruktur i Bohuslän. 
Konsortiets övergripande arbete kan även innefatta ett säkerställande av delaktighet i 
revideringar av den nationella infrastrukturplanen 2026. Nytt beslut tas hösten 2021. 
För ytterligare samverkanstid, tas beslut under 2027-2028. 
 
- Organisation 
En storgrupp bestående av samtliga deltagande kommuners kommunstyrelsepresidier, 
inklusive utvalda tjänstemän, samt deltagande näringslivsorganisationer utgör formerna för 
övergripande strategiarbete och som besluts forum. 
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En utökad referens- och styrgrupp bestående av de sex kommuner som har nuvarande 
järnvägssträckning inom kommungränsen dvs Strömstad, Tanum, Munkedal, Uddevalla, 
Stenungsund, Kungälv, samt representant från Svenska Byggindustrier. 
En operativ arbetsgrupp med tjänstemän/representanter från Kungälv, Uddevalla, Strömstad, 
samt Västsvenska Handelskammaren säkerställer leverans och kontinuitet. 
  
Projektorganisationen 
kan vid behov förstärkas av utvalda kommunrepresentanter från deltagande 
kommuner/organisationer, som får bidra utifrån förutsättningar och behov. Inköp av 
konsultativt stöd sker primärt utifrån befintlig budget. 
Tre stormöten per år genomförs med samtliga Kommunstyrelsers presidier, samt 
tjänstemannaföreträdare från samtliga kommuner och näringslivsorganisationer. 
Åtta till tio arbetsmöten per år genomförs av den operativa arbetsgruppen, där styrgruppen 
kallas vid särskilda frågeställningar. 
 
Arbetsområden 
Huvudsakliga arbetsområden utgår från nedan prioriterade punkter; 
• Att som ett första steg arbeta för ett dubbelspår Göteborg – Uddevalla 
• Utreda bästa transportkorridor mellan Norge och Sverige 
• Skapa förutsättningar för dubbelspår mellan Göteborg och Oslo 
• Politisk långsiktig förankring regionalt, nationellt och internationellt 
• Se över möjliga ägarskapsformer/bolagsformer för alternativa satsningar på en förbättrad 
järnväg mellan Göteborg och Oslo 
• Locka investerare för att snabba upp genomförandet av en förbättrad transportkorridor 
 
Tidsplan 
I Bilaga 1 medföljer en övergripande tidsplan. 
 

Ekonomiska åtaganden 
Gemensamt beslutade åtgärder och finansiering av konsortiets utvecklingsarbeten, belastas 
deltagande aktörer med proportionell kostnad. Konkret innebär åtagandet att varje kommun 
bidrar inför uppstarten av samarbetsavtalet per januari 2020, med att delfinansiera en 
ekonomisk insats på totalt 400 000 kr som ska användas för konsultativa insatser samt 
marknadsföring av samarbetet. 
Referens- och styrgruppen, eller den av gruppen utsedd representant, beslutar om dessa 
medel. Kommunernas insatser fördelas proportionellt efter invånarantalet i varje kommun 
(Bilaga 2 fördelningsprincip) 
Eventuellt ytterligare, framtida, finansiering inom ramen för samarbetet, sker efter separata 
beslut. 
 
Exit 
Den kommun som önskar lämna samarbetet innan avtalsperioden löpt ut (2028) ska skriftligen 
meddela styrgruppen sitt beslut. De pengar som är inbetalade till samarbetet kommer inte att 
återbetalas Konsortiets samverkansplattform undertecknas av respektive 
kommunstyrelseordförande, efter beslut i den egna kommunen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-25 

 

Dnr: KS 2018-000449 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

årsredovisning 2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret  

Sammanfattning 

De totala intäkterna uppgår till 95 933 tkr och de totala kostnaderna till 94 816 tkr. 

Förbundets 

resultat för året är + 1 117 tkr.  Detta kan härledas till intäkter av engångskaraktär 

som sent inkommen ersättning från MSB för helikopterkostnader 318 tkr och 

försäljning av 

utrangerad brandbåt 470 tkr. Därtill har Förbundet haft lägre kostnader för 

utbildningar och IT/telefoni om ca 315 tkr. 

 

Medlemsavgifterna från medlemskommunerna är den största intäktskällan, 70 338 

tkr för drift och 15 540 tkr i pensionsåtaganden. Övriga intäktskällor är bland annat 

intäkter för Bilvårdsavtal med Lysekil och Munkedals kommuner, sprinkleravtal med 

New Wave, avtal för brandsläckarservice med Munkedals kommun, avtal gällande 

IVPA-larm, uthyrning av materiel och lokaler, ersättningar för restvärdessanering 

samt utryckning vid obefogade automatiska brandlarm, avgifter för tillsyn, 

tillståndsansökningar samt automatlarmanläggning.  

 

Den största kostnadsandelen står personalkostnaderna 

för. Andra tunga kostnadsposter är avskrivningar, drift och underhåll av fordon och 

stationer, räddningsredskap och utrustning, larm och IT. 

 

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, uppgick till -27 

tkr. Förbundet 

har haft kostnadsräntor för -27 tkr, inga intäktsräntor under året.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga särskilda konsekvenser 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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ÅRSREDOVISNING 2019
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Uddevalla   –   Lysekil   –   Munkedal
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Årsredovisningen är producerad av 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
& Uddevalla kommuns ekonomiavdelning

Foton tillhandahållna av Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohusläns personal om inget annat anges.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vårt uppdrag

Förbundet ska stödja de människor 
som lever, verkar och vistas i 
medlemskommunerna

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kom-
munalförbund som genom myndighetsutövning, 
förebyggande arbete, information, utbildning 
och räddningsinsatser medverkar till att skapa en 
trygg och säker miljö för människor att vistas i. 
Styrande lagstiftningar är lag om skydd mot 
olyckor (LSO), lag om brandfarliga och explo-
siva varor (LBE) och övriga bestämmelser för 
kommunal verksamhet. 
Förbundets säte är i Uddevalla. Härifrån utövas 
förbundets tjänstemannaledning genom opera-
tiv avdelning, förebyggandeavdelning, teknisk 
avdelning samt stödfunktioner i form av admi-
nistrativ stab. Brandstationen i Uddevalla inhyser 
också en räddningsstyrka på heltid och en deltids-
styrka.

I Munkedal och Lysekil fi nns teknisk personal 
som sköter bilvård åt kommunerna under dagtid. 
Utryckningsstyrkor med räddningstjänstpersonal 
i beredskap (deltidsbrandmän) fi nns i Uddevalla, 
Ljungskile, Lysekil, Brastad, Skaftö, Munkedal 
och Hedekas. 

Vår vision

Trygghet, Säkerhet och Omtanke
Varje dag ska vi arbeta aktivt och förutseende för 
att förebygga olyckor. När det trots allt krävs en 
räddningsinsats ska vi verka skickligt, med mo-
dern utrustning och med eff ektiva metoder. Med 
våra egna och andras erfarenheter ska vi utveckla 
vår förmåga och bli ännu lite bättre nästa gång. 

Vi ska vara öppna för det samhälle vi har satts 
att skydda och möta alla människor med 
öppenhet, respekt och professionalism. Vi ska ha 
en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och 
prova nya tankar. Vi ska ha ett arbetsklimat där 
alla känner sig trygga, lyssnar på och respekterar 
varandra. 

Vi har ett viktigt uppdrag, därför ska vi vara i 
ständig utveckling.

Organisation
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens utveckling 2019 2018 2017 2016 2015

Folkmängd

Uddevalla    56 700    56 259 55 763 55 164 54 180

Lysekil    14 623    14 611 14 621 14 570 14 464

Munkedal    10 544    10 503 10 423 10 361 10 205

Kommunal skattesats

Uddevalla 22,16 % 22,16 % 22,16 % 22,16 % 22,16 %

Lysekil 22,46 % 22,46 % 22,46 % 22,46 % 22,46 %

Munkedal 23,63 % 23,63 % 23,63 % 23,63 % 22,68 %

Verksamhetens intäkter    95 933         86 077      78 510      79 306      81 955 

Verksamhetens kostnader - 94 816    - 88 311 - 77 355 - 74 927 - 73 994 

Årets resultat      1 117    - 2 234        1 155        4 379        7 961 

Soliditet 26,7 % 30,5 % 36,8 % 42,4 % 34,5 %

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser 26,7 % 30,5 % 36,8 % 42,4 % 34,5 %

Investeringar (netto)      3 152           1 805        2 164        5 637      16 987 

Själv nansieringsgrad 100 % 73,3 % 100 % 76,8 % 100 %

Långfristig låneskuld         4 379        5 383        4 546        5 023        5 841 

Antal anställda         203    203 199 200 190

Översikt över verksamhetens utveckling

Årets resultat
De totala intäkterna uppgår till 95 933 tkr och 
de totala kostnaderna till 94 816 tkr. Förbundets 
resultat för året är + 1 117 tkr. Medlemsavgif-
terna från medlemskommunerna är den största 
intäktskällan, 70 338 tkr för drift och 15 540 tkr i 
pensionsåtaganden. Övriga intäktskällor är bland 
annat intäkter för Bilvårdsavtal med Lysekil 
och Munkedals kommuner, sprinkleravtal med 
New Wave, avtal för brandsläckarservice med 
Munkedals kommun, avtal gällande IVPA-larm, 
uthyrning av materiel och lokaler, ersättningar för 
restvärdessanering samt utryckning vid obefo-
gade automatiska brandlarm, avgifter för tillsyn, 
tillståndsansökningar samt automatlarmanlägg-
ning.

Den största kostnadsandelen står personal-
kostnaderna för. Andra tunga kostnadsposter är 
avskrivningar, drift och underhåll av fordon och 
stationer, räddningsredskap och utrustning, larm 
och IT.

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor 
och intäktsräntor, uppgick till -27 tkr. Förbundet 
har haft kostnadsräntor för -27 tkr, inga intäkts-
räntor under året.

Händelser av väsentlig 
betydelse
Förbundet följer 14 verksamhetsmål, samtliga 
redovisas i årsredovisningen. 
Resultat för perioden uppgår till +1 117 tkr. 
Detta kan härledas till intäkter av engångskarak-
tär som sent inkommen ersättning från MSB för 
helikopterkostnader 318 tkr och försäljning av 
utrangerad brandbåt 470 tkr. Därtill har Förbun-
det haft lägre kostnader för utbildningar och IT/
telefoni om ca 315 tkr. 

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
Inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
går ekonomi och verksamhetsplanering hand i 
hand. Direktionen beslutade i början på mandat-
perioden om uppdrag i form av Handlingspro-
gram enligt LSO, vision samt övergripande mål 
och eff ektmål för god ekonomisk hushållning. 
För ekonomin har fi nansiella mål fastställts som 
gäller för mandatperioden. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning

Finansiella mål för förbundet
Mål och riktlinjer behövs för att främja en kost-
nadseff ektiv och ändamålsenlig verksamhet samt 
för att göra uppdraget gentemot medborgarna 

tydligt, visa hur mycket av de olika verksamhe-
terna som ryms inom de fi nansiella målen dvs 
kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. 

Ur ett fi nansiellt perspektiv innebär god ekono-
misk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi 
på såväl kort som lång sikt. För 2019 har förbun-
det följande fyra fi nansiella mål; att resultatet ska 
vara positivt, att soliditeten ska vara god, kas-
salikviditeten ska vara hög och att investeringar 
ska vara självfi nansierade. På så vis ska förbun-
det leva upp till lagens krav på god ekonomisk 
hushållning. 

För 2019 är den sammanvägda bedömningen 
att förbundet inte når de satta fi nansiella målen 
och därmed inte kravet på god ekonomisk hus-
hållning.

Förbundet följer upp Verksamhetsplan med 
budget 2019 antagen av direktionen 2018-09-
25. Verksamhetsplanen består av säkerhetsmål 
samt övergripande mål som bryts ner i underlig-
gande målnivåer samt aktiviteter på respektive 
avdelning. I årsbokslutet bedöms och redovisas 
måluppfyllnaden med trendpil, antal eller % och 
det görs en kortfattad eff ektanalys. 
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Förbundsledning
Arbetsåret har präglats av ett omfattande arbete 
enligt krav för all allmännyttig verksamhet att 
återta planering och förmåga till civilt försvar 
(som en del i ökad totalförsvarsförmåga). Sam-
arbetet med medlemskommunernas säkerhets-
strategiers har ökat i omfattning med såväl civilt 
försvar som införandet av ISF-funktion enligt 
krav från MSB.

Fokus under årets arbete för resiliens har 
inriktats på redundant kommunikation såväl 
inom operativ förmåga som reservsamband med 
medlemskommunerna och medborgarna genom 
upprättande av trygghetspunkter i lokalsamhäl-
lena vid samhällsstörningar (omfattande el-, tele 
och IT-avbrott). Förbundet har tillsammans med 
Lysekils kommun utbildat 15 nödsambands-

operatörer som kontrakterats och nu är möjliga 
att larma in vid behov för att sköta radiosamband, 
var än behovet uppstår.

Framdrivning av nytt handlingsprogram för 
2020-2023 har skett med chefsinriktning och nära 
samspel med direktionen.

Framförhandling av nytt alarmeringsavtal med 
SOS Alarm genomfört, till lägre kostnad än det 
tidigare.

Vårens sparbeting hanterades i särskild ordning 
med konsekvensanalys inklusive beskrivning. 
Kommunstyrelsernas beslut innebär att förbun-
det från 2020 och framledes ska drivas med 1,5 
miljoner mindre i medlemsavgift.

I slutet av året informerades direktionen om 
chefens avsikt att gå i pension under hösten 2020.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi direktion
Belopp i tkr

Direktion
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 0 0 0 0

Kostnader -534 -488 -46 -472

RESULTAT -534 -488 -46 -472

Resultatet för 2019 uppgår till -534 tkr (en nega-
tiv budgetavvikelse på -46 tkr).

Fler direktionsmöten och någon extra utbild-
ningsdag för direktionen har gjort att kostnaderna 
för arvoden legat något högre än förväntat.

Ekonomi revision
Belopp i tkr

Revision
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 0 0 0 0

Kostnader -112 -110 -2 -162

RESULTAT -112 -110 -2 -162

Resultatet för 2019 uppgår till -112 tkr (en nega-
tiv budgetavvikelse på -2 tkr).

Förbundet har också nya revisorer som arbetat 
fl er dagar under året vilket spelat roll för utfallet.
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Förbundsgemensamt
Vårt gemensamma projekt med NÄRF, ”Ge-
mensam operativ systemledning” startade upp 1 
april med gemensam Räddningschef i beredskap 
(RCB). Det är tre befattningshavare från vardera 
förbundet som upprätthåller denna beredskap. 2 
maj infördes sista delen i projektet i sin helhet, då 
tog ledningscentralen över från SOS att larma ut 
förstärkningsstyrkor samt ta över händelsen från 
SOS. Ledningscentralen utökades också med ett 
inre befäl under dagtid och som efter ordinarie 
arbetstid fi nns tillgänglig i beredskap. 

Vår lagstiftning (LSO) föreskriver att för varje 
ny mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram 
för skydd mot olyckor antas i kommunerna. 
Detta arbete har genomförts under 2019 och 
som underlag har riskanalysen som gjordes 2018 
använts. Handlingsprogrammet gäller tillsvidare 
under perioden 2020-2023, lagstiftaren har avise-
rat eventuella ändringar i LSO som kan komma 
att påverka handlingsprogrammet under mandat-
perioden.

Projekt angående suicid-hantering pågick 
under våren med utbildning av all personal. Det 
gör att Förbundet nu vid vissa händelser blir 
larmade tillsammans med Polis och ambulans i 
förebyggande syfte. Utbildningen har bland annat 
gett kunskap om vad man gör som första enhet på 
plats vid suicidhot. 

Förbundets insatsledare har genomgått en 
aktörsgemensam kompetensutveckling om ökad 
förmåga vid terror. Det är polisen tillsammans 
med Regionen och RäddsamVG som anordnat 
och ca. 600 personer i länet kommer att genomgå 
denna utbildning.

Förbundet har deltagit i att ta fram och upp-
handla en oljeskyddsutbildning. En arbetsgrupp 
har i RäddsamVG-regi arbetat fram ett underlag 
för upphandling. Denna utbildning har tidigare 
MSB hanterat, men inte kunnat genomföra åt lä-
net varför RäddsamVG processat fram en utbild-
ning i fyra steg för att kunna hantera oljeutsläpp i 
kommunerna.

Efter skogsbrandsommaren 2018 har det pla-
nerats en hel del för att vara bättre förberedd vid 
eventuell ny torr sommar. Förbundet har både en-
gagerat och utbildat LRF i alla medlemskommu-
nerna. Nu fi nns det telefonlistor på personal och 
utrustning som står till förfogande. Bedömning 
när behov av skogs-brandfl yg behövs har fl yttats 
till LC 54, detta för att få en övergripande analys 
av brandrisken och underlag för fl ygning.

Inom förbundets område fi nns två anläggningar 
enligt Sevesolagstiftningen som kräver plan för 
räddningsinsats. Dessa har reviderats och kom-
municerats med företagen och kommunerna.

Ekonomi förbundsledning
Belopp i tkr

Förbundsledning
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 66 0 66 0

Kostnader -1 606 -1 330 -276 -1 138

RESULTAT -1 539 -1 330 -209 -1 138

Ekonomi medlemsavgit
Belopp i tkr

Medlemsavgift (drift)
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 70 338 70 338 0 68 422

RESULTAT 70 338 70 338 0 68 422

Resultatet för 2019 uppgår till -1 539 tkr (en 
negativ budgetavvikelse på -209 tkr).

Underskottet baseras på ofi nansierade krav 
inom ramen för totalförsvarsplanering så som 
etablerande av redundanta tekniska system.
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Ekonomi förbundsgemensamt
Belopp i tkr

Förbundsgemensamt
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 880 50 830 39

Kostnader -7 309 -7 401 92 -6 933

RESULTAT -6 430 -7 351 921 -6 894

Ekonomi GOSL
Belopp i tkr

Gemensam operativ systemledning 
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 195 0 195 -

Kostnader -2 277 0 -2 277 -

RESULTAT -2 082 0 -2 082 0

Resultatet för 2019 uppgår till -2 082tkr. 
Gemensam operativ systemledning (GOSL) 

tillsammans med NÄRF aktiverades 2019-05-02. 
Beräkningar för kostnader under resterande tid 
av året gjordes tillsammans med NÄRF, däremot 
har ingen specifi k detaljbudget kunnat läggas då 
starten inte var möjlig på helårsbasis. En särskild 
ekonomisk analys togs dock fram av ekonomerna 

som låg till grund för att säkerställa att projektet 
höll sig inom förbundets totala ram. De gemen-
samma kostnaderna för GOSL uppgår totalt till 
4 967 tkr, fördelningen görs sedan utifrån antal 
invånare i respektive förbund.
Efter 2019 kan vi via genomförda ekonomiska 
uppföljningar lägga en detaljbudget för GOSL.

Resultatet för 2019 uppgår till -6 430 tkr (en 
negativ budgetavvikelse på 921 tkr).

Förklaringar till varför intäkterna för det för-
bundsgemensamma överskrider budgeten fi nns 
fl era olika orsaker. I och med att förbundet har 
investerat i två nya båtar till Lysekil och Skaftö 
så har den tidigare båten i Lysekil sålts. En annan 
intäkt är de statsbidrag på 50 % för visualise-
ringssystemet som betalts ut av MSB. Då det är 
långa leveranstider på fordon så släpar avskriv-
ningskostnaderna för fordon och transportmedel. 
Under hösten har det också varit en långtids-

sjukskrivning samt föräldraledighet som påverkat 
personalkostnaderna.

Kostnader som blivit högre än budget är 
avskrivningskostnad på inventarier. Denna 
investering var egentligen budgeterad ett par 
år tidigare men p g a ny upphandling och bant-
ning i omfattning så har det dröjt. Det har även 
hållits utbildning i diskriminering och jämställd-
het för all personal. Detta för att kunna göra en 
jämställdhetsplan som vi är skyldiga till. Dessa 
utbildningar var inte budgeterade.
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Ekonomi adm. stabschef
Belopp i tkr

Adm. Stabschef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 30 0 30 0

Kostnader -4 414 -4 778 364 -4814

RESULTAT -4 383 -4 778 395 -

Administrativ Stab

Med anledning av arbetsmiljöenkät 2018 som 
visade indikatorer på stress i svaren, så gjordes 
en satsning på utbildning för all heltidsanställd 
personal inom stresshantering under våren 2019. 
Föreläsare var representant från vår företagshäl-
sovård. 

Under hösten har utbildningssatsningar gjorts 
för att belysa begreppet jämställdhet och de olika 
diskrimineringsgrunderna kopplat till diskrimi-
neringslagstiftningen. Detta har gjorts genom ut-
bildning för chefer, dagtidspersonal samt skiftlag 

heltid. Efter utbildningarna träff ades en referens-
grupp tillsammans med konsult för att arbeta 
fram en jämställdhetsplan för förbundet. I planen 
fi nns åtgärder som kommer att följas upp 2020. 
Kunskap om jämställdhet och mångfald skall på 
ett positivt sätt genomsyra förbundets attityder i 
olika sammanhang.

Det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet har 
följts upp. Det har innefattat skyddsronder, att 
lämpliga mötesformer fi nns, att arbetsmiljöför-
delningar har följts upp etcetera. 

Ekonomi pensioner
Belopp i tkr

Pensioner
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Medlemsavgift pension 12 825 5 027 7 798 5 312

Uppr,medlemsavg. avsättning 2 715 2 355 360 2 957

Pensionskostnader -12 825 -5 027 -7 798 -5 312

Pensionsavsättning -2 715 -2 355 -360 -2 957

RESULTAT 0 0 0 0

Resultatet för 2019 uppgår till -4 383 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +395 tkr).

Personalkostnaderna i övrigt har varit något 
lägre under 2019 för avdelningen.

Det beror på att de sjukskrivningar som varit 
under året inte blivit fl er än tidigare men varat 

något längre och överstigit arbetsgivarens 14 
sjuklönedagar, vilket gjort att Försäkringskassan 
tagit vid.  

Räntekostnaderna har under 2019 varit något 
lägre än budgeterat, detsamma gäller för inköp av 
kontorsmaterial.

När det gäller de högre pensionskostnaderna så 
beror det dels på att förbundets förra pensionsbo-
lag KPA gjort en felberäkning, vilket uppdagades 
i övergången till Skandia under hösten 2019 och 
dels på en försäkringslösning för Förbundschefen 
som går i pension under 2020.
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Teknisk avdelning

Under året har upparbetats underlag för fl era in-
vesteringar. Beställning har skett på en ny släck/
räddningsbil som levereras tidigt 2020. Bilen är 
byggd på ett Scaniachassi och påbyggnaden är 
gjord av Autokaross Rescue Systems i Floby. 
Fordonet är utrustad med en uppgraderad version 
av skärsläckare och ett modernt fl ödesoberoende 
skuminjicerande system samt el-styrd manövre-
ring av utrustning placerad på taket.

En ny personbil har upphandlats och levereras 
vecka 3, 2020. Bilen är en VW Golf kombi.

Upphandling har gjorts med två båtar till 
organisationen. En levererades till brandstationen 
på Skaftö i början på december och den andra till 
Lysekil.

Avdelningen har varit involverad i GOSL-projek-
tet med att fl ytta över larmservrarna till LC 54 i 
Trollhättan. All larmhantering kan nu göras från 
LC 54.

Hävaren i Uddevalla har skickats till tillverka-
ren i Finland för att åtgärda en del rostangrepp, 
vilket hanterats som en garantiskada. Då en del 
av arbetet inte hade gjorts till vår belåtenhet 
gjordes en del av arbetet om på en lokal lack-
eringsfi rma.
Förutom detta har avdelningen haft en del repa-
rationer av fordon, bland annat har vi fått bytt 
bladfjädringar på tre av våra äldre brandfordon.

Ekonomi teknisk chef
Belopp i tkr

Teknisk chef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 3 113 2 206 907 3 068

Kostnader -17 094 -16 762 -332 -16 922

RESULTAT -13 981 -14 556 575 -13 854

Resultatet för 2019 uppgår till -13 981 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +575 tkr).

Avdelningens intäkter överstiger budget, vilket 
kan hänföras till ökade driftbidrag för ökade 
hyreskostnader på Uddevalla- och Lysekils 
brandstation. Detta avspeglas även på kostnads-
sidan som förutom höjda hyreskostnader även 

har en ökning av kostnader för reparationer och 
underhåll av Förbundets fordon. Avdelningen har 
under året en lägre personalkostnad som beror på 
personalbyte med några månaders glapp i perso-
nalstyrkan samt att en del av beredskapsersätt-
ning är överfl yttat till GOSL-projektet.
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Ekonomi operativ chef
Belopp i tkr

Operativ chef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 2 802 1 953 849 2 901

Kostnader -41 464 -41 931 467 -44 765

RESULTAT -38 662 -39 978 1 316 -41 864

Resultatet för 2019 uppgår till -38 662 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +1 316 tkr).

Avdelningens resultat avspeglar ett gediget 
arbete med personalkostnader och då framför allt 
övertidskostnader. I resultatet kan vi se en positiv 
trend där kostnaderna har minskat på RiB sidan. 
En vidtagen åtgärd under året 2019 var tillfällig 
organisationsförändring i Brastad, den har gene-
rerat i en minskning av kostnaderna med 145 tkr. 

Personalplaneringen har under 2019 varit en 
viktig aktivitet för den operativa avdelningen. En 
bidragande orsak till det positiva resultatet är att 
antal larm minskat under 2019 i förhållande till 
2018. RiB personalens larmkostnader har minskat 
under 2019 medan heltidspersonalens kostnader 
varit konstant mot 2018. Räddningstjänsten Mitt 
Bohuslän förskonades under 2019 från långvariga 
larm och samhällsstörningar vilket också bidragit 
till det positiva resultatet.

Intäkterna för 2019 är positiva i förhållande till 
budget. Anledningen till de ökade intäkterna är 

satsningen som gjordes för att vara mer noggrann 
med debiteringen av trafi k- och restvärdes rap-
portering. Under slutet av 2018 genomfördes en 
riktad utbildning till befälen i organisationen där-
av också högre kompetens i ovan nämnda ämne. 
Från 2019-05-02 fi ck organisationen förstärkning 
av GOSL projektet och ett inre befäl som tillfört 
ytterligare noggrannhet i debitering i ämnet trafi k 
och restvärdesuppdrag. 

2018 drabbades organisationen av en skogs-
brand där släckningsarbetet genomfördes med 
hjälp av helikoptrar. Kostnaden för helikoptrarna 
återbetalades av myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap under våren 2019, vilket också har 
bidragit till ökade intäkter. Även de avtalsbasera-
de uppdrag som är debiterbara ex. bärhjälp, IVPA 
mot kommuner och landsting har också bidragit 
till ökade intäkter under 2019. Ett positivt ekono-
miskt 2019 är förbi och arbetet med verksamhets-
året 2020 är i gång.

Operativ avdelning

Operativa avdelningens uppdrag är att genom-
föra skadebegränsande åtgärder vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor som kan leda till 
skador på människor, egendom eller i miljön. 
Under år 2019 genomfördes 1186 räddnings-
tjänstuppdrag, motsvarande antal 2018 uppgick 
till 1335. Detta ger ungefär en 10% minskning av 
antalet uppdrag. Motiveringar till förbättringen 
(minskningen) är ett bra operativt förebyg-
gandearbete i kommunerna där den enskilde, 

verksamheter och kommunerna understöds att 
arbeta långsiktigt med utbildning, rådgivning och 
information. 
Övergången till LC 54 under 2019 har bidragit 
till att antalet räddningstjänstuppdrag har mins-
kat. LC 54 har förmågan att avgöra vad som är 
räddningstjänst enligt LSO på ett mer kvalifi cerat 
sätt än tidigare, vilket medfört en minskning av 
antalet utryckningar i förbunds området.
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Förebyggandeavdelning

Under året har utbildningsinsatser kopplat till 
GOSL-projektet i olika omfattning berört de av 
avdelningens personal som upprätthåller tjänster 
som insatsledare och Inre befäl. Vidare har en av 
avdelningens inspektörer under våren genomfört 
distansutbildningen Tillsyn A. Under hösten har 
två av avdelningens brandinspektörer påbörjat 
och avslutat utbildning som Räddningsledare B 
respektive Tillsyn B. 

Arbetet av myndighetskaraktär (tillsyn och 
tillståndhantering inom lagstiftningsområdena 
skydd mot olyckor och brandfarliga och explo-
siva varor) samt remisser från andra myndigheter 
hanteras löpande och följer i stort de produk-
tions- och kvalitetsmål som satts för detta. En 
viss nedgång i tillsynsproduktionen kan märkas, 
vilket kan förklaras med de utbildningsinsatser 
som pågått under året. Omkring 430 ärenden 
av myndighetskaraktär har hanterats, där bland 
annat bygglovs-remisserna står för mer 100 av 
dessa ärenden. 

Undersökningar utförs inom avdelningen efter 
alla olyckor som föranlett en räddningsinsats i 
syfte att bedöma hur eff ektiv räddningsinsatsen 
varit och hur erfarenheterna kan tas till vara. 
Uppföljning av förbundets insatser och automat-
larm samt förbättringsåtgärder har återkopplats 
till de operativa styrkorna.

Under året har följande händelser eller insatser 
inträff at som föranlett behov av fördjupad utred-
ning:

Brand på Biltema
Ladugårdsbrand i Hedekas 
Brand i en av Uddevallahems elbilar
Villabrand på Skaftö
Kontorsbrand i Uddevalla Stadshus
Anlagd brand på Västerskolan

Vidare har ett uppföljningsarbete påbörjats för 
att utreda Räddningstjänstförbundets förmåga att 
hantera tillfällen då organisationen blir hårt belas-
tad av fl era larm. Uppdraget består i att analysera 
ett dygn i augusti där de fl esta av förbundets 
räddningsstyrkor samtidigt var aktiverade i rädd-
ningsinsatser.  

Förbundet har hittills under året mött uppskatt-
ningsvis 3100 personer vid omkring 170 olika 
utbildningstillfällen. Förutom dessa utbildningar 

görs informationsinsatser vid olika evenemang 
där vi möter uppskattningsvis 2-3000 personer 
som vi informerar och pratar om brandskydd. 

Exempel på utbildningar och informationstill-
fällen som genomförts under året:

Utbildning av kommunernas alla 4:e och 7:e 
klassare löper på enligt planerat, ungefär 1000 
ungdomar har vi mött vid dessa tillfällen.

Totalförsvarets dag, Bo & Leva mässan, ”häng 
på Hamngatan” i Uddevalla, Ljungskiledagen, 
Seglingstävlingen Lysekils Women match och 
Nordisk seglats i Lysekil samt familjedagarna 
i Munkedal är några av de evenemang som vi 
har närvarat vid och pratat och informerat om 
brandskydd. 

Ett stort antal innevånare och sommargäster på 
Stora Kornö fi ck under en dag i juni information 
och utbildning i HLR, handbrandsläckare och hur 
öns brandpostsystem fungerar.

På nationella brandvarnardagen, den 1/12, har 
vi varit funnits i media och rent fysiskt runt om i 
våra medlemskommuner.

Förbundet har i uppdrag att hantera det som rör 
sotning och brandskyddskontroll och konstateras 
att: 

Planerad sotning och brandskyddskontroll i 
förbundets tre sotningsdistrikt följer de satta pro-
duktionsmålen för perioden. 

Under året har 13 tillståndsärenden avseende 
ansökan om egensotning hanterats.

Under hösten har upphandling av nya sotnings-
entreprenader för alla tre kommunerna påbörjats. 
Nya avtal planeras gälla från och med 1 augusti 
2020.

Arbetet med Individanpassat brandskydd i 
samverkan med socialtjänsten har påbörjats 
under året. Hemtjänstenheterna i kommunerna 
utför kontroll av brand- och olycksrisker hos 
sina brukare enligt checklista som värderas och 
sammanställs av räddningstjänsten. Detta arbete 
kommer att fortsätta under 2020 och bedöms 
kunna utvärderas senast halvårsskiftet.

Under året har arbetet med att modernisera 
nuvarande arbetssätt, med fristad tillsyn slut-
förts. Syftet är en övergång till ett arbetssätt med 
riskbaserad tematillsyn som kommer att ligga till 
grund för 2020 års tillsynsplan.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ekonomi förebyggandechef
Belopp i tkr

Förebyggandechef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 2 963 3 340 -377 3 281

Kostnader -4 460 -5 087 627 -4 754

RESULTAT -1 497 -1 747 250 -1 473

Resultatet för 2019 uppgår till -1 497 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +250 tkr).

Avdelningen har under perioden lägre in-
täkter än vad som budgeterats för tillsyn och 
externutbildningar. Avdelningen har även haft 
lägre personalkostnader än budgeterat, främst 
beredskapsersättning (som numer ingår under 
GOSL-projektet) samt ersättning till brandmän 
vid externutbildningar. Något lägre kostnad för 
utbildning/kurs/konferens samt undervisningsma-
terial.
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MÅLUPPFÖLJNING
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MÅLUPPFÖLJNING

SÄKERHETSMÅL 1
Antalet tra kolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal tra kolyckor än 2018 🡶 ⬤ ⬤
Mindre konsekvenser av tra kolyckor än 2018 🡵 ⬤ ⬤

Analys
Antalet trafi kolyckor som Förbundet larmats 
till har ökat från 214 till 228 under 2019, vilket 
innebär en ökning med 5%. Även om antalet 
utryckningar till trafi kolyckor ökat så har den 
allvarligaste konsekvensen, att personer omkom-
mer, minskat från fem personer 2018 till ingen 
omkommen person 2019.

Symbolförklaring

⬤ Mål är uppfyllt

⬤ Mål är inte uppfyllt

⬤ Mål är ej påbörjat eller ofärdigt

🡵 Visar på en positiv trendutveckling i förhållande till föregående år

🡲 Visar på en oförändrad trendutveckling i förhållande till föregående år

🡶 Visar på en negativ trendutveckling i förhållande till föregående år
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SÄKERHETSMÅL 2
Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma 
eller skadas allvarligt i samband med brand i bostad

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal bränder i bostäder än under 2018 🡵 ⬤ ⬤
Ingen ska omkomma 🡵 ⬤ ⬤
Ingen ska skadas allvarligt 🡵 ⬤ ⬤

Analys
Totalt antal bostadsbränder under 2019 jämfört 
mot 2018 visar på en positiv utveckling.
2018 larmades Förbundet till bostadsbränder vid 
70 tillfällen. Antal bostadsbränder har under 2019 
minskat till 53, vilket innebär en nedgång med 
nästan 25% i denna kategori.
Ingen person har omkommit eller skadats allvar-
ligt i bostadsbrand under 2019. En person om-
kom dock i en husvagnsbrand under året.

Analys
Totalt antal bränder i den här kategorin under 
2019 jämfört mot 2018 är i stort samma, trenden 
kan ses som oförändrad.17 rapporterade händel-
ser 2019 jämfört med 16 händelser 2018. 

Konsekvenserna av en brand i denna kategori 
kan bli mycket omfattande vilket en anlagd brand 
på två toaletter på Västerskolan i Uddevalla visar. 
Ingen människa skadades men rök- och sotska-
dorna i byggnaden blev omfattande och 
kostsamma att sanera (separat olycksutredning 

SÄKERHETSMÅL 3
Antalet bränder i offentliga lokaler ska minska och ingen person ska 
omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal bränder i offentliga lokaler än under 2018 🡲 ⬤ ⬤
Ingen ska omkomma 🡲 ⬤ ⬤
Ingen ska skadas allvarligt 🡲 ⬤ ⬤

fi nns). 
Fyra av bränderna i kategorin var i skolor, 

där två konstaterades vara anlagda, en brand i 
mikrovågsugn och en som startats av missriktade 
fyrverkerier. En av bränderna bröt ut på IT-av-
delningen i stadshuset i Uddevalla där en bärbar 
värmefl äkt var orsaken. Brand i torktumlare, 
tvättmaskin och restaurangkök har varit andra 
orsaker till bränder i off entliga miljöer.
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SÄKERHETSMÅL 4
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Ingen ska drunkna 0 ⬤ ⬤
Ingen ska skadas allvarligt 0 ⬤ ⬤

Analys
Totalt har det skett en minskning från tio inträf-
fade händelser 2018 till sju under 2019. Vid ett 
av larmen under 2019 möttes vår personal av en 
tidigare saknad person. Personen hittades avliden 
(misstänkt suicid). 

Under sommarmånaderna larmades räddnings-
tjänsten vid fyra tillfällen. En person hade halkat 
och fått problem att ta sig upp från vattnet. I de 
övriga räddningstjänstuppdragen har personerna 
kommit till rätta utan ansträngning från rädd-
ningstjänsten. 

Analys
Det har varit några insatser som krävt lednings-
stöd vilka också klarat målet på 20 min. Under 
första tertialet har Mitt Bohuslän arbetat med 
förberedelser inför gemensam operativ system-
ledning tillsammans med Norra Älvsborgs rädd-
ningstjänst (NÄRF). 

Vid händelser efter den 2 maj aktiveras anpas-
sat ledningsstöd via ledningscentralen i Trollhät-

tan där funktionerna Inre Befäl och Inre Befäl i 
beredskap är en ny tillgång för Mitt Bohuslän. 

Under våren 2019 verkställdes gemensam 
operativ systemledning tillsammans med NÄRF. 
Ledningsstödet har generellt förstärkts i förbun-
det på samtliga larm. En trygghet för utryckande 
befäl i organisationen har tillskapats med gemen-
sam systemledning.

SÄKERHETSMÅL 5
Anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig räddningsinsats ska 
kunna initieras inom 20 min

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

100 % av tillfällena ska uppfylla tidskravet 100 % ⬤ ⬤
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SÄKERHETSMÅL 6
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Fler personer än under 2018 ska har förmåga att 
förebygga olyckor 🡲 ⬤ ⬤
Fler personer än under 2018 ska kunna hantera olyckor 🡲 ⬤ ⬤

Analys
Vi har hittills under året mött 3100 personer vid 
omkring 170 olika utbildningstillfällen. Förutom 
dessa utbildningar har det genomförts informa-
tionsinsatser vid olika evenemang där vi mött upp 
mot 3000 personer som vi informerat om brand-
skydd.

Analys
Under andra tertialet har tre väderrelaterade 
händelser inträff at. Två av händelserna utgjordes 
av översvämmade källare på grund av kraftiga 
regnväder. Det tredje fallet orsakades av ett träd 
som fallit över en väg. Jämfört med 2018 har den 
dessa händelser ökat från en till tre. Fyra väder-
relaterade händelser har rapporterats under tredje 
tertialet 2019. Samtliga utgörs av översvämningar 
vid kraftiga regnväder. Totalt har denna kategori 
ökat från fyra insatser 2018 till nio under 2019. 

SÄKERHETSMÅL 7
Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre väderrelaterade konsekvenser än under 2018 🡶 ⬤ ⬤
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SÄKERHETSMÅL 8
Omfattande skogsbränder ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal omfattande skogsbränder än under 2018 🡵 ⬤ ⬤

Analys
Även om det torra vädret kom tidigt i år så har 
inga skogbränder inträff at under våren, däremot 
har räddningstjänsten haft 13 gräsbränder vilket 
är lika många som 2018. 

Under andra tertialet inträff ade ett antal skog- 
och gräsbränder men ingen under kategorin 
omfattande skogsbränder. 

Analys
Under 2019 larmades räddningstjänsten till 43 
antal olyckor i ämnet utsläpp av farligt ämne. Det 
är en negativ förändring från 2018 då antalet larm 
sammanfattades till 34. 

Olyckorna har varit av enklare karaktär och 
inte orsakat några allvarliga skador på människor 

däremot är alltid ett utsläpp av farligt ämne ett 
hot mot miljön. 

En händelse av allvarlig karaktär inträff ade på 
Preemraff s anläggning där det läckte ut en okänd 
mängd svavelväte, raffi  naderiets egen räddnings-
tjänst hanterade utsläppet. 

SÄKERHETSMÅL 9
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa eller 
omgivande miljö

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre allvarliga skador på människor än under 2018 🡵 ⬤ ⬤
Färre allvarliga skador på omgivande miljö än 

under 2018 🡶 ⬤ ⬤

Den största branden under perioden inträff ade 
i Bokenäs i slutet av juni månad, ytan omfattade 
två hektar. 

Under tredje tertialet 2019 har Förbundet inte 
larmats till någon brand i skog och mark. På års-
basis har antalet bränder i kategorin minskat från 
68 stycken år 2018, till 35 år 2019.  
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ÖVERGRIPANDE MÅL 1
Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av 
bristande underhåll 🡵 ⬤ Nytt mål 

för 2019

En modern larmserver som klarar av utalarmering av 
samtliga styrkor i förbundet och övervakning av hela 
larmkedjan till 100 % 🡵 ⬤ Nytt mål 

för 2019

Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av 
brister i kommunikationsutrustningen 🡵 ⬤ Nytt mål 

för 2019

Förrådshållning av överblivet material ska minskas 🡲  ⬤ Nytt mål 
för 2019

Öka intäkterna för tjänster som ligger i linje med vår 
verksamhet 🡲 ⬤ Nytt mål 

för 2019

Statistik ska kunna tas fram som påvisar mängden fel-
anmälningar och att de åtgärdas inom fastlagd tid 🡵 ⬤ Nytt mål 

för 2019

Analys

Trots ett stort antal felanmälningar har inga 
insatser påverkats negativ av brister i material, 
kommunikationsutrustning eller fordon. 

Våra larmservrar har fl yttats till vår lednings-
central (LC 54) i Trollhättan. Detta har inneburit 
att vi har minskat antalet larmservrar och fått en 
modern larmserver med 100% redundans. LC 54 
kan nu övervaka och sköta alla våra larm. 

Avveckling av förrådshållen, överblivet mate-
rial har avstannat, målet får skjutas fram till 2020.

Intäktsökning som satts upp som mål har inte 
genomförts, vilket ligger kvar på tidigare nivå.

Samtliga felanmälningar på fordon eller utrust-
ning, i Daedalos, har åtgärdats inom fastställd tid.
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Analys

Myndighetsutövningen följer i stort satta mål 
avseende eff ektiv och rättssäker ärendehantering. 

Målet att vi ska möta 4 % av medlemskom-
munernas befolkning i olika utbildnings- och in-
formationsinsatser uppnås. Efterfrågan på extern 
utbildning har under året motsvarat uppsatta mål 
för 2019.

Alla händelser följs upp kontinuerligt. Särskild 
olycksundersökning har utförts av de händelser 
som uppfyller kriterier för detta. 

ÖVERGRIPANDE MÅL 2
Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och 
hantera olyckor

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Myndighetsutövning inom lagstiftningsområdena 
skydd mot olyckor (LSO) och brandfarliga och explo-
siva varor (LBE) ska vara effektiv och rättssäker 🡲 ⬤ Nytt mål 

för 2019

Ökad förståelse och förändrat beteende i samband 
med brand- och olycksrelaterade händelser ska med 
stöd till enskilda och organisationer ges genom tydlig 
rådgivning, information och utbildning

🡲 ⬤ Nytt mål 
för 2019

Alla olyckor och händelser som föranlett en räddnings-
insats ska följas upp och analyseras med syfte att få 
underlag för intern och extern erfarenhetsåterföring för 
att skapa en lärande organisation

🡲 ⬤ Nytt mål 
för 2019
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Analys

Förbundets frisknärvaro har under året legat sta-
bilt och har vid årets slut fortsatt följa trenden.

Förbundet har under året också satsat på utbild-
ning till personal inom jämställdhet och mång-
fald, detta har mynnat ut i en jämställdhetsplan 
för förbundet. Arbetet har gjorts i en referens-
grupp tillsammans med representanter för ledning 
och medarbetare samt fackliga organisationer.

Då det är ett lagkrav att ha en jämställdhets-

ÖVERGRIPANDE MÅL 3
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Förbundet ska ha hög frisknärvaro, 94 % 96 % ⬤ ⬤
Förbundet ska erbjuda en jämställd arbetsplats med 
plats för mångfald, 100 % 100 % ⬤ Nytt mål 

för 2019

Förbundet ska efterleva framtagen riktlinje kring värde-
grundsarbete, 100 % - ⬤ Nytt mål 

för 2019

Processkartläggning av stabens interna arbete sker 
för att kunna förenkla och effektivisera rutinuppgifter i 
vardagen, 100 % -  ⬤ Nytt mål 

för 2019

plan, så har detta prioriterats under 2019. Värde-
grundsarbetet kommer som är en följd av jäm-
ställdhetsplanen genomförs hösten 2020.

Eftersom Förbundet under våren analyserade 
möjliga leverantörer till nytt tjänsteköpsavtal och 
i det läget inte visste hur ett nytt avtal skulle ut-
formas och användas, beslutades att avvakta med 
processkartläggning av stabens interna arbete 
tillsvidare.
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ÖVERGRIPANDE MÅL 4
Vi ska ha en god ekonomisk hushållning

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

För varje enskilt år ska intäkterna överstiga kostnaderna 
enligt balanskravet, 100 % kostnadstäckning 100 %  ⬤ ⬤
God Soliditet, minst 30 %

26,7 % ⬤ ⬤
Hög kassalikviditet, betalningsförmåga på kort sikt, 
100 % 81,1 %  ⬤ ⬤
Hög själv nansieringsgrad av investeringar, 
minst 100 % 100 % ⬤ ⬤

Analys
Förbundet når målet med 100% kostnadstäckning 
för 2019. Soliditeten uppgick till 26,7% för 2019 
(jmf 2018 30,5%). Soliditeten visar hur stor del 
av tillgångarna som fi nansieras med egna medel 
och utgör den långsiktiga betalningsförmågan. 
Utvecklingen beror dels på förändring av eget 
kapital, dels på tillgångarnas värdeökning/värde-
minskning.

Förbundets kassalikviditet uppgick till 81,1% 
för 2019 (jmf med 64,9% 2018). Kassalikvidite-

ten har succesivt ökat över tid men för 2019 når 
vi inte tänkt mål nivå. Kassalikviditeten visar för-
bundets betalningsberedskap på kort sikt, vi har 
inte tagit hänsyn till de disponibla likvida medlen 
som fi nns på banken i form av checkkredit.

Självfi nansieringsgraden för förbundet når 
målet på 100% för 2019 (jmf 73,3% 2018). 

Självfi nansieringsgraden visar i vilken omfatt-
ning nya investeringar fi nansierats med egna 
medel.

ÖVERGRIPANDE MÅL 5
Vi ska ha bra styrsystem med uppföljningsbara mål

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Förbundet ska ta fram ett handlingsprogram enligt LSO 100 % ⬤ ⬤
Förbundet ska ha en verksamhetsplan med budget 100 % ⬤ ⬤

Analys
Nytt handlingsprogram för perioden 2020-2023 
är antaget av direktionen 2019-12-13. Remissrun-
dan till myndigheter och organisationer medförde 
inga åtgärder i framtagen version. 

Direktionen har antaget verksamhetsplan med 
budget 2020-2022. Även intern kontrollplan för 
2020 är antagen av direktionen.
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Ålder
Antal totalt 

2019
% av total

2019
Antal heltid

2019
Antal deltid

2019
Antal totalt 

2018

 - 29 30 14,8% 7 23 29

30 - 39 41 20,2% 11 30 51

40 - 49 73 36,0% 21 52 73

50 - 59 46 22,7% 16 30 41

60 - 13 6,4% 7 6 9

TOTALT 203 100% 62 141 203

Personalstatistik
Den 31 december 2019 fanns det 203 personer 
anställda inom förbundet. Av de anställda var 
141 RiB personal. Av det totala antalet anställda 
var det 12 kvinnor. Av dessa kvinnor är 4 RiB 
anställda och 8 är heltidsanställda.

Åldersstruktur
Förbundets medelålder för brandmän i heltids-
styrka är 40,1 år, RiB personal 42,6 år och dag-
tidspersonal 49,5 år. Pensionsavtal för brandmän 
i heltidsstyrka ger för närvarande möjligheten att 
gå i pension vid 58 års ålder och under de närms-
ta åren är fl era pensionsavgångar att vänta.

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning 
samt en uppdelning mellan heltidsanställd perso-
nal och RiB personal. 

 

Väsentliga personalförhållanden
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Personalrörlighet
Under året har 9 personer avlutat sina tjänster och 
förbundet har nyanställt 17 personer. 

Sjukfrånvaro

I tabellerna redovisas sjukfrånvaro fördelat per 
åldersgrupp, per kön samt hur stor andel av sjuk-
frånvaron som var långtidssjukskrivning under 
året.

Sjukfrånvaro per 
åldersgrupp 2019 2018

29 år eller yngre 0,35 % 0,70 %

30 till 49 år 2,48 % 2,10 %

50 år eller äldre 2,15 % 1,70 %

TOTALT 2,15 % 1,84 %

Sjukfrånvaro per kön 2019 2018

Kvinnor 3,70 % 1,41 %

Män 1,97 % 1,89 %

TOTALT 2,15 % 1,84 %

Långtidssjukskrivning 2019 2018

Kvinnor 0,00 % 0,00 %

Män 0,20 % 0,66 %

TOTALT 0,18 % 0,60 %
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Personalkostnader

Räddningstjänsten är en personalintensiv verk-
samhet och den största andelen av förbundets 
kostnader är därmed personalrelaterade kostnader 
som 2019 uppgick till 77 % av förbundets totala 
kostnader. 

Skulden till de anställda avseende inarbetad ej 
uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen 
retro-aktiv ersättning samt okompenserad övertid 
minskade med -188 tkr vid 2019 års slut.

Lön är ett långsiktigt och strategiskt styrin-
strument för att attrahera, utveckla och behålla 
engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Förbundet arbetar för att minska löneskill-
naderna mellan lika och likvärdiga yrken dvs. 
kvinnor och mäns löne- och anställningsvillkor 
ska vara likvärdiga och inga osakliga löneskill-
nader ska förekomma. Samtliga medarbetare ska 
bedömas på samma grunder oavsett kön, ålder, 
funktionshinder, etniskt ursprung, religion, sexu-
ell läggning eller facklig tillhörighet.

Lönen ska stimulera till förbättringar av verk-
samhetens eff ektivitet, kvalitet och måluppfyl-

Belopp i tkr

Personal 2019 2018

Heltid, inklusive semesterlön 34 310    33 251

Räddningstjänstpersonal i 
beredskap

19 058    19 787

Övertid, fyllnadstid 1 087    1 770

OB, beredskap 2 443    2 478

Arvode/Förtroendevalda 557    500

Förändring semester- & 
löneskuld

- 188    265

Pensionskostnader & 
avsättning inkl. skatt

15 540    8 269

TOTALT 72 807    66 320

lelse. Medarbetare som presterar över förväntan 
skall premieras.

Utöver nedanstående redovisade kostnader har 
förbundet ytterligare 1 310 tkr i personalrelate-
rade kostnader för företagshälsovård och kompe-
tensutvecklingskostnader. 

Förväntad utveckling
Staten har genomfört ett antal utredningar som på 
ett eller annat vis kommer att påverka oss. Under 
2020 kommer det handlingsprogrammet ligga till 
grund för arbetet under mandatperioden.  

Projektet gemensam operativ systemledning 
tillsammans med NÄRF kommer under verksam-
hetsår 2020 fortsatt utvecklas.  

Fokus de närmsta åren kommer att ligga på 
personalförsörjning av RiB personal men även 
heltidsanställd brandpersonal.

Idag har vi en utryckningsorganisation som i 
stort arbetar med operativa frågor. Samhällsut-
vecklingen gör att vi måste arbeta mer förebyg-
gande på fl era fronter. 

Förbundschefen går i pension under hösten 
vilket innebär ett arbete med rekrytering och 
förbundets fortsatta ledningsfunktioner.
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RESULTATRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Verksamhetens intäkter 1 7 793 9 267 9 386

Medlemsavgift (drift) 70 338 70 338 68 422

Medlemsavgift (pension) 5 027 12 825 5 312

Uppräkning medlemsavgift (avsättning pensioner) 2 355 2 715 2 957

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Verksamhetens kostnader 2 -74 744 -75 347 -77 181

Pensionskostnader -5 027 -12 825 -5 312

Avsättning pensioner -2 355 -2 715 -2 957

Avskrivningar 3 -3 334 -3 902 -2 829

Jämförelsestörande poster 4  - 788 - 

VERKSAMHETNES NETTOKOSTNAD 53 1 144 -2 202

Skatteintäkter  0 0 0

Generella statsbidrag och utjämning  0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 53 1 144 -2 202

Finansiella intäkter 5 0 0 0

Finansiella kostnader 6 -52 -27 -32

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 1 117 -2 234

Extraordinära poster 0  0 0

ÅRETS RESULTAT / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 1 1 117 -2 234
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BALANSRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 7

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0

Maskiner och inventarier 26 116 20 648 21 304

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 8 3 943 3 943 4 546

Långfristig fordran, medlemsavgift pensionsavsättning 9 10 746 11 846 9 131

Summa anläggningstillgångar 40 805 36 437 34 981

Bidrag till infrastruktur 0 0 0

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0 0

Fordringar 11 7 900 19 468 9 866

Kortfristiga placeringar 0 0 0

Kassa och bank 12 8 532 1 546 1 696

Summa bidrag infrastruktur och omsättningstillgångar 16 432 21 014 11 562

SUMMA TILLGÅNGAR 57 237 57 451 46 543

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital vid årets början -16 444 -14 211 -16 444

Årets resultat 243 -1 117 2 234

Resultatutjämningsreserv 0 0 0

Övrigt eget kapital 0 0 0

Summa eget kapital -16 201 -15 328 -14 210

Avsättningar

Avsättning för pensioner 10 -10 746 -11 846 -9 131

Andra avsättningar 0 0 0

Summa avsättningar -10 746 -11 846 -9 131

Skulder

Långfristiga skulder 13 -4 090 -4 379 -5 383

Kortfristiga skulder 14 -26 200 -25 898 -17 819

Summa skulder -30 290 -30 277 -23 202

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0 0

Ansvarsförbindelser 0 0 0

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 
eller avsättningar 0 0 0

Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0

Summa panter och ansvarsförbindelser 0 0 0

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-57 237 -57 451 -46 543
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INVESTERINGSREDOVISNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2019 2019 2018

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Maskiner, inventarier och byggnadsinventarier 200 694 1 805

Fordon och transportmedel 7 250 2 552 0

TOTALA INVESTERINGAR 7 450 3 246 1 805

Förbundet har investerat i materiella anläggnings-
tillgångar för 3 246 tkr under året. Investering-
arna ligger betydligt lägre än budgeterat och det 

beror på lång leveranstid av förbundets nya släck/
räddningsfordon. Fordonet kommer att gå i drift i 
början av 2020.

KASSAFLÖDESANALYS
Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 1 117 -2 234

Justering för av- och nedskrivningar, materiella anlägg-
ningstillgångar

3 3 902 2 829

Justering för av- och nedskrivningar, leasing 8 603 603

Justering för gjorda avsättningar 10 -2 715 -2 957

Justering för försäljning/utrangering 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 907 -1 759

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -9 601 400

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 8 079 327

Kassa öde från den löpande verksamheten 1 385 -1 032

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -3 246 -1 805

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassa öde från investeringsverksamheten -3 246 -1 805

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 0

Amortering av skuld 13 -1 003 -628

Ökning/Minskning av långfristiga fordringar 9 2 715 2 957

Kassa öde från  nansieringsverksamheten 1 711 2 329

ÅRETS KASSAFLÖDE -150 -508

Likvida medel vid årets början 12 1 696 2 204

Likvida medel vid årets slut 12 1 546 1 696
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NOTFÖRTECKNING
Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2018

Myndighetsutövning 741 948

Årsavgift automatiska larm 1 526 1 358

Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, IVPA 2 185 2 214

Ersättning för utbildning 737 1 059

Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst 10 7

Övriga bidrag (Försäkringskassan, MSB, Arbetsförmedlingen) 147 357

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 275 290

Förs. av produkter, material 15 317

Bilvårdsersättning från Lysekils Kommun och Munkedals kommun 1 686 1 640

Investeringsbidrag, MSB 400 25

Övriga intäkter o ersättningar 1 545 1 171

Summa 9 267 9 386

Not 2 Verksamhetens kostnader 
exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner 2019 2018

Fastighetskostnader 6 639 6 657

Transportmedel 2 770 2 673

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 398 1 315

Löner och personalomkostnader 57 267 58 051

Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.) 1 224 1 531

Övriga kostnader 6 049 6 954

Summa 75 347 77 181

Räkenskapsrevision 2019 2018

Total kostnad för räkenskapsrevision* 99 135

varav kostnad för sakkunningas granskning av räkenskaperna 57 47

* Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning för räkenskapsår 2019.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 99 024 kronor för år 2019, varav kostnad för sakkunningt 
biträde uppgår till 56 996 kronor.

Not 3 Avskrivningar 2019 2018

Maskiner 89 87

Inventarier 1 488 405

Byggnadsinventarier 99 73

Fordon och transportmedel 2 225 2 265

Summa 3 902 2 829
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Not 4 Jämförelsestörande poster 2019 2018

Försäljning av fordon 470 -

Intäkt helikopterkostnad MSB 318 -

Kostnad för branden Bratteröd - 929

Summa 788 929

Not 5 Finansiella intäkter 2019 2018

Räntor likvida medel 0 0

Summa 0 0

Not 6 Finansiella kostnader 2019 2018

Räntekostnader 14 19

Bankkostnader 13 13

Summa 27 32

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel

Maskiner 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 806 806

Investeringar 63 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassi ceringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 869 806

Ingående av- och nedskrivningar -155 -68

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering

Årets av- och nedskrivningar -89 -87

Utgående av- o nedskrivningsvärde -244 -155

Utgående bokfört värde 625 651

Inventarier 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 6 555 3 357

Investeringar 627 3 199

Försäljning/utrangering -200 0

Omklassi ceringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 6 982 6 556

Ingående av- och nedskrivningar -2 622 -2 218

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -1 288 -404

Utgående av- o nedskrivningsvärde -3 910 -2 622

Utgående bokfört värde 3 072 3 934
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Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel fortsättning

Byggnadsinventarier 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 532 213

Investeringar 0 319

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassi ceringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 532 532

Ingående av- och nedskrivningar -179 -107

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -99 -73

Utgående av- o nedskrivningsvärde -278 -180

Utgående bokfört värde 253 352

Bilar och transportmedel 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 26 501 26 501

Investeringar 191 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassi ceringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 26 692 26 501

Ingående av- och nedskrivningar -10 205 -7 940

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -2 225 -2 265

Utgående av- o nedskrivningsvärde -12 430 -10 205

Utgående bokfört värde 14 262 16 296

Pågående arbete maskiner och inventarier 2019 2018

Ingående balans 72 319

Investeringar, omförda under året 2 364 -247

Utgående anskaffningsvärde 2 436 72

Utgående bokfört värde 2 436 72
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Not 8 Finansiella leasingavtal 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 044 9 044

Investeringar leasing 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassi ceringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 9 044 9 044

Ingående av- och nedskrivningar -4 498 -3 895

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -603 -603

Utgående av- o nedskrivningsvärde -5 101 -4 498

Utgående bokfört värde 3 943 4 546

Leasing
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är 
beräknad genom en summering av återstående leasingavgifter exklusiver moms. I noten redovisas vär-
det vid årets början som leasingfordon och som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats 
under året. Leasingskulden är beräknad av samtliga återstående leasingavgifter uppdelat på kortfristig 
respektive långfristig del.

Not 9 Långfristig fordring, medlemskommuner 2019 2018

Ingående fordran (pensionsavsättning) 9 131 6 174

Årets förändring av fordran (pensionsavsättning) 2 715 2 957

Utgående balans 11 846 9 131

Not 10 Avsättning pensioner 2019 2018

Ingående värde avsättning pensioner 9 131 6 174

Avsättning pensioner 2 715 2 957

Utgående värde avsättning pensioner 11 846 9 131

Pensionsavsättning 
Den totala pensionsavsättningen uppgår till 11 846 tkr varav periodens är 2 715 tkr. Enligt fi nansiell 
överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår 
personalens intjänade pensionsrätt t.o.m. 2014 som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänad 
pensionsrätt fr.o.m. 2015 belastar RMB som en direkt pensionsavsättning och indirekt medlemskommu-
nerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande.

Not 11 Fordringar 2019 2018

Kundfordringar 7 229 7 162

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 353 2 264

Fordran moms 1 881 439

Övriga fordringar 5 1

Utgående balans 19 468 9 866
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Not 12 Kassa och bank 2019 2018

Ingående värde 1 696 2 204

Förändring perioden -150 -508

Utgående balans 1 546 1 696

Not 13 Långfristiga skulder 2019 2018

Kostnadsersättning investeringsbidrag 1 440 1 465

Årets förändring, avskrivning -401 -25

Leasingskuld, långfristig del 3 943 4 546

Årets förändring, amortering av lån -603 -603

Utgående balans 4 379 5 383

Not 14 Kortfristiga skulder 2019 2018

Leasingskuld, kortfristig del 603 603

Leverantörsskulder 5 167 1 392

Löneskuld 6 669 6 808

Skuld till staten 2 307 2 319

Övriga kortfristiga skulder 11 153 6 697

Utgående balans 25 899 17 819

38  ÅRSREDOVISNING 2019 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN

116



EKONOMISK REDOVISNING

REDOVISNINGSPRINCIPER

Förbundets redovisning upprättas enligt kommu-
nallagen och enligt kommunala redovisningsla-
gen samt följer anvisningar och rekommendatio-
ner från Rådet för kommunal redovisning, RKR. 
I vissa fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa 
avsteg från rekommendationerna från normgivan-
de organ.  Förbundet följer god redovisningssed, 
övergripande principer såsom försiktighetsprin-
cipen, matchningsprincipen samt principen om 
öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande 
bild av förbundets ekonomiska resultat och ställ-
ning på bokslutsdagen.

God redovisningssed
God redovisningssed ska medverka till att 
redovisningen är tillförlitlig och kan utgöra ett 
objektivt beslutsunderlag för aktörer inom och 
utom förbundet. God redovisningssed bygger på 
ett antal grundläggande principer. 

Inkomster och utgifter hänförs till rätt period 
och intäkter matchas mot de kostnader som 
uppstått. Värdering av tillgångar och skulder sker 
utifrån att resultatet i verksamheten ska vara rätt-
visande.  Principen om öppenhet i redovisningen 
är viktig för förbundet som är en demokratiskt 
styrd organisation.

Periodisering
Intäkter och kostnader på väsentliga belopp pe-
riodiseras så att de hänförs till det redovisningsår 
de hör till. Personalkostnaderna periodiseras 
genom att arbetad men ej utbetald övertid och 
andra ersättningar avseende december skuldförs.  
Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är upptagna i balans-
räkningen till anskaff ningsvärdet minskat med 
avskrivningar. 

Avskrivningar beräknas på anskaff ningsvärdet. 
Avskrivningstiden baseras på anläggningstill-
gångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker 
med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. 
Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstill-
gångar påbörjas då anläggningen tas i bruk.

För räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
gäller att investeringen ska ha en nyttjandetid om 
minst tre år och anskaff ningsvärdet ska överstiga 
ett prisbasbelopp. Tillämpningen om anskaff -
ningsvärdet ett prisbasbelopp började gälla från 
och med 2017-01-01, för investeringar gjorda 
före detta datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp 
som gräns för att klassas som investering.

Pensioner
En fi nansiell överenskommelse är gjord mellan 
förbundet och medlemskommunerna att reglering 
av pensioner sker separat från kostnader för den 
löpande verksamheten. Det innebär att den fak-
tiska pensionskostnaden för respektive år regleras 
fullt ut gentemot medlemskommunerna.  Avsätt-
ningar för pensionsskulden upptas i förbundets 
balansräkning på skuldsidan och med en lika 
stor post på tillgångssidan avseende fordran på 
medlemskommunerna. För samtliga regleringar 
tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).

Måluppföljning
Förbundet följer upp de 14 målen i verksam-
hetsplan 2019, antagna av Förbundsdirektionen 
2018-09-25.

Övrigt
Förbundet använder sig av balanskonton enligt 
Kommun-Bas 2013.
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REVISIONSBERÄTTELSE
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ÖVRIGT

BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk.

Avsättningar
Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vilkas 
storlek eller betalningstidpunkt inte är helt be-
stämd. Pensioner intjänade fr.o.m. 2015, inklu-
sive löneskatt 24,26 %, redovisas som en avsätt-
ning i balansräkningen.

Avskrivningar
Årlig kostnad för värdeminskning av anlägg-
ningstillgångar beräknad utifrån förväntad nytt-
jandetid.

Balanskrav
Balanskravet innebär att intäkterna ska vara stör-
re än kostnaderna, dvs resultatet ska vara positivt. 
Detta är en miniminivå för att ha god ekonomisk 
hushållning.

Balansräkning
Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, 
avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.

Eget kapital
Eget kapital defi nieras som totala tillgångar mi-
nus totala avsättningar och skulder.

Extraordinära intäkter och kostnader
En post klassifi ceras som extraordinär om den 
saknar samband med förbundets ordinarie verk-
samhet, inte inträff ar ofta eller regelbundet och 
uppgår till väsentliga belopp.

Finansieringsanalys/Kassa ödesanalys
Finansieringsanalysen/Kassafl ödesanalysen ska 
redovisa betalningsfl ödena uppdelat på sektorer-
na löpande verksamhet, investeringar och fi nan-
siering som mynnar ut i förändring av likvida 
medel.

Kassalikviditet
Betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel i 
förhållande till kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder/fordringar
Skulder och fordringar som förfaller inom ett år.

Leasing
Klassifi cering av ett leasingavtal grundar sig på 
transaktionens ekonomiska innebörd. Ett fi nan-
siellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av 
objektet i fråga, medan ett operationellt leasing-
avtal motsvarar hyra av objektet. 

Likvida medel
Medel i kassa, på bank– och plusgiro.

Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt.

Långfristiga skulder/fordringar
Skulder och fordringar som förfaller senare än ett 
år efter räkenskapsårets utgång.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till den pe-
riod då resurserna tillkommer eller förbrukas.

Resultaträkning
Resultaträkningen innehåller kostnader och in-
täkter och visar årets ekonomiska resultat och hur 
det uppkommit. Den visar även förändringen av 
det egna kapitalet.

Själv nansieringsgrad
Vilken grad nya investeringar fi nansierats med 
egna medel. Egna medel (resultat + avskrivning-
ar)/Totalt tillförda medel.

Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som fi nansierats med 
främmande kapital.

Soliditet
Betalningsförmåga på lång sikt. Andelen eget 
kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av 
självfi nansierade tillgångar.
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Henrik Gustafsson 

Enhetschef 

 

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten på Smedberg 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten 

och dagvatten enligt bifogad karta och förteckning för Smedberg. 

Sammanfattning 

Området är utbyggt avseende va-ledningar. Bebyggda fastigheter är anslutna till 

kommunalt va. Viss mark inom området är osåld och ansluts till va-ledningar i 

samband med byggnation. Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda 

fastigheter ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412). 

 

Samråd har skett med Västvatten 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen effekt för kommunen. Munkedal Vatten AB får in anläggningsavgifter för del av 

området och årliga brukningsavgifter för hela i samband med byggnation. 

Miljö 

Ingen effekt eftersom fastigheterna redan tidigare var anslutna till kommunalt 

spillvatten 

Barnkonventionen 

Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Miljöenheten, Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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Datum 

2020-02-19 

 

Dnr: KS 2019-000060 

  

Svar på medborgarförslag om dialogmöte 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat  

Sammanfattning 

Medborgarförslag om öppna dialogmöten har inkommit från Olle Sandén. Förslaget 

föreslår att kommunen tillskapar minst två tillfällen per år för gemensam öppna 

dialogmöten till förmån för invånarna. 

Kommunfullmäktige i Munkedal har en parlamentarisk beredning med uppdrag att 

möta invånarna för att skapa en dialog i aktuella ärenden. Beredningen 

representeras av en ledamot från varje parti som finns representerat i 

kommunfullmäktige. Beredningen fanns även under föregående mandatperiod. 

Under 2019 genomfördes ett sådant möte gällande Preemraff oljerafffinaderi i 

Lysekil och dess eventuella utbyggnad. 

 

Beredningens ansvarsområde är att utveckla former för medborgardialog med 

målsättningen att få fler medborgare engagerade i frågor som rör kommunens 

verksamhet och utveckling. Dialogen skall också ge förutsättningar för att tillvarata 

kompetens och utveckling. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att från och 

med 2020 webbsända samtliga kommunfullmäktige sammanträden som ett led i att 

öka dialogen och tillgängligheten till kommunfullmäktiges debatt och dialog. 

Dessutom arrangerar de politiska partierna olika former av dialogmöten där 

kommunens invånare är målgruppen.  

 

Att därutöver organisera fler möjligheter för dialog med invånarna är inte aktuellt 

för tillfället.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

 

Håkan Sundberg  

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Olle Sandén 
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Munkedals kommun 
”Medborgarförslag” 
455 80 MUNKEDAL 
 

Munkedal 2019-03-11 

MEDBORGARFÖRSLAG 
DIALOGMÖTE 

(världens längsta medborgarförslag – i syfte/tanke för utveckling och starkare framtid) 
 

Medborgarförslaget innebär att man inom kommunal tjänstemannasektor och 

politiken vid minst två (2) tillfällen per år gemensamt har öppna dialogmöten till förmån 
för invånarna. Allt kan där diskuteras inom respektive kompetensområde. Viktigt 
förvaltningschefer och nämndsordförande också nu får agera. Tydligare presentation än 
tidigare av kommunala verksamheter skapar större trygghet bland befolkningen.  
 

Underlag/förutsättningar för medborgarförslaget 

(För att få ett bra underlag är förslaget bollat med tiotalet kommunalt/politiskt förknippade personer, mediepersoner samt 
betydelsefulla företagsledare i kommunen.)  
 

Om kommunens invånare inte själva tror det är möjligt att aktivt utveckla sitt samhälle – slutar 
människor försöka. Entreprenörskapet är en av de viktigaste resurserna en kommun har att ta hand 
om under de kommande åren. 
 

Hänvisar till de senaste tio (10) årens invånare- och näringslivsundersökningar. Kvalitetsunder-
sökningarnas genomgående mindre goda resultat och skattetrycket är slitna begrepp att åberopa men 
känslan är tydlig att inga synbara åtgärder sätts in av ansvariga för att förbättra kommunens kvalitet. 
 

Glädjen saknas i kommunen och invånarna/organisationer känner sig inte delaktiga i nödvändigt 
utvecklinsarbete och engagemanget upphör. Handlar om attitydförändring där politiker i större 
omfattning bör tala med invånarna. Minst lika viktigt är att politikerna pratar med varandra på ett 
utvecklande sätt. Kan inte rättvisande bedöma kommunledningen på tjänstemannanivå men upplever 
att de gör för lite ”väsen” av sin tillvaro ur service- och marknadsföringssynpunkt. Rollfördelning 
upplevs otydlig. 
 

Bakgrund/anledning 
 

Reserverar mig för andras synpunkter men för mig känns det långt ifrån bra att ett levande samhälle 
sakta och säkert tappar service och aktiviteter – det är en tydlig fråga om tillbakagång! Dingle, 
Hedekas och Hällevadsholm har tyvärr redan gått sitt öde till mötes. Orter som till stora delar är 
avlövade! 
 

Avslutningsvis – Min tydliga erfarenhet från ett antal olika chefsbefattningar inom näringslivet 

är att tänka långsiktigt och öppet men framför allt – ärligt. Öppen ärlighet innebär alltid frihet för 
oliktänkande samt möjligheten ifrågasätta det självklara! 
  

Vänligen 
 

Olle Sandén 
Lövsångarvägen 16 
455 32 MUNKEDAL 
070-5270900 

”Munkedal – mer av livet”! 
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  2020-02-09 Dnr: KS 2019-37 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) 

gällande containertankstation och 

snabbladdningsstation 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende utredning on containertankstation. 

 

Kommunfullmäktige avslår motionen avseende snabbladdningsstation 

Sammanfattning 

Hans-Joachim Isenheim, Miljöpartiet de gröna, föreslår i en motion att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

att sätta upp en containertank för bensin och diesel vid brandstationen samt en 

snabbladdningsstation. 

 

Förvaltningen har inlett arbetet med att förse kommunala arbetsplatser med 

laddningsmöjligheter för kommunala tjänstebilar. Under 2020 planeras utbyggnad för 

hemtjänsten i Dingle och Hedekas samt Forums bilar. Kommunen har inga planer på 

att erbjuda privata fordon laddningsmöjlighet. Det är en fråga för marknaden. 

 

Frågan om containertankstation vid brandstationen (alt. annan plats) för kommunala 

tjänstebilar bör utredas. Det kan finnas möjlighet att minska de kommunala 

kostnaderna för fordonsparken. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

De ekonomiska konsekvenserna bör ingå i utredningen 

Miljö 

Förutsättningarna att minska miljöbelastningen kommer att utredas 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Motionären 

SBF, Ekonomiavdelningen 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-20 

 

Dnr: KS 2019-000155 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Svar på motion om att upphäva beslut att inköpa 

Fairtrade-produkter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och upphäver sitt beslut den 28 

november 2013, § 104, om att Munkedals kommun ska bli en diplomerad Fairtrade-

kommun.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2013, § 104, att bifalla en motion 

om att Munkedals kommun ska bli Fairtrade-kommun. Beslutet innebär bland annat 

kommunen ska söka Fairtrade-diplomering och verka för etisk konsumtion i såväl 

den egna verksamheten som hos kommuninvånarna. Motionens intentioner om att 

bli diplomerad Fairtrade-kommun aldrig genomförts. Det kan också konstateras att 

det finns Fler verktyg för rättvis och etisk handel än Fairtrade, bland annat ILO, 

WFTO och ISO-standard.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Förslaget innebär i sak ingen ekonomisk förändring eftersom Fairtrade-konceptet 

aldrig genomförts fullt ut. De Fairtrade-produkter som i dag köps in föreslås fortsatt 

upphandlas. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens upphandlare 

Kostchefen 
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 2020-02-19 Dnr: KS 2019-155 

 
 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  

  

 

 

   

 

   

 

 

  

PM – Motion om att upphäva beslut om  

Fairtrade City-diplomering 
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2013, § 104, att bifalla en motion 

om att Munkedal ska bli en Fairtrade-kommun. Beslutet innebär bland att 

kommunen ska söka Fairtrade City-diplomering som ett medel för etisk konsumtion 

i såväl den egna verksamheten som hos kommunens invånare. Faitrade-konceptets 

vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i utvecklingsländer 

har möjlighet att skapa en trygg och hållbar tillvaro.  

 

Kommunfullmäktiges beslut innebär konkret att  

 

 kommunen ska erbjuda så många Fairtrade- eller motsvarande produkter 

som möjligt inom ramen för kommunens avtal 

 kommunen ska se över hur ytterligare steg kan tas för att agera som en 

etisk konsument i alla inköp 

 kommunhuset ska konsumera Fairtrade-produkter eller motsvarande 

 kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen 

 kommunen ska upprätta en tät kontakt med Fairtrades styrgrupp för att 

tillsammans möjliggöra att samtliga kriterier för Fairtrade-kommun uppfylls 

 

Moderaterna i Munkedal har den 24 juni 2019 inkommit med en motion om att 

upphäva beslutet att inköpa Fairtrade med invånarnas pengar.  

 

Nuläge 

Det kan konstateras att den ursprungliga motionens intentioner aldrig har 

genomförts fullt ut. Visserligen finns Fairtrade-produkter med i upphandlingar om 

främst livsmedel, men konceptet att gå mot en Fairtrade City-diplomering har inte 

verkställts. Det är oklart varför så inte skett. Möjligen kan det hänga samman med 

att det finns motstridiga krav i att upphandla etiskt, men också kostnadseffektivt. 

 

Idag fungerar det så att Munkedals kommun genomför upphandling tillsammans 

med sju andra kommuner i närområdet. De flesta av de samverkande kommunerna 

har som krav att Fairtrade är med i upphandlingsunderlaget. Kravet bedöms inte 

försvåra upphandlingarna och det finns idag en fungerande marknad för konceptet. 

Marknaden berör dock ett relativt smalt segment av varor, exempelvis te, kaffe, 

socker och choklad. Idag utgörs ca 3.5% av inköpen av Fairtrade-produkter. 

Varorna håller god kvalitet och det finns kontroll att de uppfyller certifieringen. 

 

131



www.munkedal.se  •  Telefon växel 0524-180 00  •  E-post kommun@munkedal.se  •  Bankgiro 549-6260 
455 80 MUNKEDAL  •  Besöksadress Centrumtorget 5  •  Organisationsnummer 212000-1330 

 

 

Bedömning 

Enligt 4 kap 3 § Lagen om offentlig upphandling (LOU) bör upphandlande 

myndighet beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid upphandling. Enligt 17 kap  

4 § ska särskilda arbetsrättsliga krav ställas när så är behövligt. 

 

Det kan konstateras att Fairtrade-certifiering av produkter är ett av flera verktyg 

för att möjliggöra rättvisa villkor.  

 

International Labour Organization (ILO) har som syfte att främja social 

rättvisa, humana arbetsvillkor samt verka mot barnarbete och människohandel. ILO 

är ett FN-organ. 

 

Rättvis handel är ett internationellt handelssamarbete för global utveckling och 

fattigdomsbekämpning bl a i samband med offentlig upphandling. Definitionerna 

har erkänts av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. 

 

World Fair Trade Organization (WFTO) är ytterligare en märkning för rättvis 

handel. WFTO garanterar produktmärkning för organisationer i handelskedjan, t ex 

producenter, importörer eller återförsäljare.  

 

Svenska Institutet för standarder (SIS) är en del av ISO som arbetar för att 

skapa internationella standarder. SIS har tagit fram ISO 20400:2017 som är en 

standard för hållbar upphandling. SIS beskriver upphandling som ett kraftfullt 

instrument för att bidra till en hållbar utveckling och för att uppnå FNs globala mål 

för hållbar utveckling. Det kan bl a uppnås genom att inkludera hållbara 

leverantörskedjor vid upphandling.  

 

Mot bakgrund av att motionen aldrig verkställt på det sätt som var avsikten, 

föreslås att beslutet om att kommunen ska söka Fairtrade-City-diplomering 

upphävs. Om det önskas kan kommunen som alternativ undersöka och eventuellt 

tillämpa någon av de andra tillvägagångssätten. Det bör i så fall få bäst effekt om 

det görs tillsammans med samverkande kommuner. 

 

Eftersom kommunen enligt LOU bör beakta miljö- respektive sociala hänsyn vid 

upphandling bör nuvarande tillvägagångssätt vid produktval tills vidare fortsätta att 

tillämpas.  

132



133



 

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(3) 

Datum 
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Dnr: KS 2020-000086 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Ombudsinstruktion Årsredovisning 2019 Rambo AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av överskott  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD    

 

Sammanfattning 

 

Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2019 visar på ett 

positivt resultat efter finansiella poster på 2,8 mnkr (efter skatt 0,1 mnkr). 

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 

aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 

 

Investeringsutgifterna för året uppgick till 38,1 mnkr. 

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bland annat att insamla, omhänderta, 

transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande 

verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. 

 

 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under 2019 infördes det nya insamlingssystemet i Munkedals kommun. Detta 

innebär Munkedals kommun nu är den andra av bolagets fyra ägarkommuner att 

erbjudas ett modernt och effektivt insamlingssystem med möjlighet till 

hemsortering. 

 

 

 

Förändringar i Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, där 

producenter får utökat ansvar för att samla in och ta om hand uttjänta 

förpackningar har gjort att det fortsatt införandet av insamlingssystemet i Sotenäs 

skjutits upp.  
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Som ett steg i införandet av det nya insamlingssystemet beslutade bolagsstämman 

under 2018 att nuvarande entreprenad i Sotenäs och Tanums kommun genom en 

verksamhetsövergång ska övertas i egen regi. Övergången är planerad till 1 

februari 2020 och förberedelser har pågått under året. 

Sedan 2018 har Rambo arbetat intensivt med att uppfylla de villkor och krav som 

Miljöprövningsdelegationen ställer i beslutet gällande miljötillstånd för Siviks 

avfallsanläggning. Rambo har både med egen kompetens och via konsulter 

provtagit, analyserat och utvärderat näringsinnehåll i kompost, föroreningsinnehåll i 

lakvatten, mätt in och ritat upp lämpliga dag- och släckvattendammar samt 

budgeterat för installation av ny oljeavskiljare. 

 

Under året har byggnation av den nya återvinningscentralen på Tyfts 

avfallsanläggning pågått. Återvinningscentralen planeras att färdigställas under 

2020 och kommer att innebära ytterligare möjligheter till sortering av avfall och en 

större säkerhet för besökare och medarbetare vid återvinningscentralen. 

 

Resultat 

Redovisningen för 2019 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 2,8 

mnkr (efter skatt 0,1 mnkr). 

Resultat per affärsområde: 

 
Avfallshantering  

Affärsområdet redovisar ett resultat på 3 689 tkr vilket är 1 063 tkr bättre än 

budget på 2 626 tkr. Ökade intäkter för omhändertagande av avfall tillsammans 

med minskade avskrivningar till följd av lägre investeringstakt mot budget påverkar 

resultatet positivt. 

 
Insamling  

Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområdet Insamling. 

Affärsområdet redovisar ett resultat på 3 479 tkr att jämföras med budget på 3 235 

tkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst ökade intäkter för 

komprimatortömningar och containerhyror samt försäljning av avyttrade fordon. 
 
Hushåll  

Rambos ägarkommuners kommunala renhållningskollektiv redovisas under 

affärsområde hushåll. Tillsammans redovisar kollektiven ett negativt resultat på -5 

743 tkr vilket är 1 233 tkr sämre än budget på -4 510 tkr. Underskotten inom 

affärsområdet är till stor del enligt plan och beror på kostnader för införandet av 

det nya insamlingssystemet. 

 

Investeringar 

Investeringsutgifterna uppgick till 38,1 mnkr. Total upplåning under året avseende 

nya insamlingssystemet i Munkedal är 16,35 mkr. Soliditeten ligger på 48%.    

 

Intern kontroll 

Inget rapporterat. 

 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
Arbetet med att utreda möjligheten att samverka med den organisation som får 

Naturvårdsverkets tillstånd att införa obligatorisk fastighetsnära insamling för 

förpackningar kommer att pågå under 2020. Tillstånd kommer att tilldelas senast 

2020-12-31. Taxeberäkningar och avtalsdiskussioner kommer att avgöra möj-

ligheten till ett framtida samarbete och införande av nya insamlingssystem i 

Sotenäs och Tanums kommuner.  

 

I början av 2020 planeras det nya tillståndet för Siviks avfallsanläggning att tas i 

bruk. Enligt 15 kap. 34 § och 16 kap. 3 § miljöbalken får tillstånd till verksamhet 

som omfattar deponering av avfall endast meddelas om verksamhetsutövaren 

ställer en ekonomisk säkerhet för kostnader för avhjälpande av miljöskada eller de 
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andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Detta innebär att 

bolaget för tillståndets giltighet, ska ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp om 

10 225 tkr. Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen. Det 

förberedande arbetet med att kunna ta det nya tillståndet i bruk fortsätter där 

utredningen kring hur lakvattenreningen ska utformas i framtiden är en viktig 

frågeställning. 

  

Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. 

Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, 

operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att 

bolaget är kommunägt 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Munkedals kommun har en ambition att hålla ner taxor och avgifter. Det blir en 

utmaning att klara detta i och med investeringarna i ett nytt insamlingssystem. 

 

Ekonomi 

Munkedals kommun har en ambition att hålla ner taxor och avgifter. Det blir en 

utmaning att klara detta i och med investeringarna i ett nytt insamlingssystem. 

Miljö 

Källsorteringsgraden bör öka ytterligare och liksom mängden material som 

nyttiggörs. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

 

Beslutet expedieras till: 

Ombudet för Rambo 

Ekonomienheten 
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14  RAMBO AB  ÅRSREDOVISNING 2019

Årsredovisningen är upprättad för Regional Avfallsanläggning i 
Mellersta Bohuslän AB och redovisningen sker i svenska kronor, 
kr, om inget annat anges.  

Ägare
Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (org nr 
556211-9007) är ett aktiebolag som bildades 1981 och ägs av 
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner.  

Fördelning av aktiekapital
Aktiekapital, kr Andel i % Antal aktier

Lysekils kommun 637 500 25 1275

Sotenäs kommun 637 500 25 1275

Tanums kommun 637 500 25 1275

Munkedals kommun 637 500 25 1275

Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhän-
derta, transportera och behandla avfall samt att driva annan 
därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och 
miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att 
producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga 
energikällor med anknytning till bolagets verksamhet. Bolaget är 
skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Flerårsöversikt
2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning, tkr 167 320 165 697 161 055 153 142 156 456

Resultat e fin. poster, tkr 2 808 3 666 1 431 9 876 7 275

Resultat i % av nettooms. 1,7 2,2 0,9 6,4 4,7

Justerat eget kapital, tkr 86 654 84 774 82 284 81 516 74 154

Balansomslutning, tkr 179 836 153 797 142 738 159 570 127 338

Soliditet, % 48 55 58 51 58

Medeltalet anställda 74 72 74 71 69

Miljöpåverkan
Rambos verksamhet med hantering och behandling av avfall, 
samt yrkesmässig transport, kräver en lång rad tillstånd.  
De viktigaste är miljötillstånden för Rambos fyra anläggningar 

samt tillståndet att transportera och hantera alla typer av avfall, 
från hushållsavfall till farligt avfall. Tillstånd löper med intervaller 
så att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt.  

Tillämpning av förändringar i såväl den nationella som den euro-
peiska lagstiftningen kan påverka förutsättningarna för företaget. 
Genom att aktivt delta i bransch  och intresseorganisationer 
verkar bolaget för att påverka utvecklingen av lagstiftningen på 
ett positivt sätt.

Med stöd från det certifierade ledningssystemet samt regel-
bundna kontakter och tillsynsbesök från länsstyrelsen och andra 
myndigheter håller Rambo kontinuerlig kontroll på att tillstånden 
är aktuella och relevanta för företagets verksamhet samt att 
avsikten i tillstånden efterlevs.

Miljötillstånden för anläggningarna är inte tidsbegränsade men 
är från 80- och 90-talen och speglar den tidens avfallshantering. 
Till följd av detta finns behov av omprövning. Beslut om ett nytt 
tillstånd för Siviks avfallsanläggning erhölls under våren 2018, 
vilket innebar en rad förändrade och nya villkor och därmed även 
förändring av verksamheten. Rambo arbetar för att ta tillståndet i 
anspråk och med att anpassa verksamheten efter de nya kraven. 
Detta arbete kommer fortsätta under 2020. 

Även för Hogenäs, Hästesked och Tyft finns behov av nya till-
stånd och Hogenäs kommer att prioriteras i första hand. Avfalls-
anläggningarna har kontrollprogram som reglerar hur Rambo ska 
arbeta för att uppfylla villkor i miljötillstånd och miljölagstiftning. 
Under 2019 har arbete gjorts för att uppdatera kontrollprogram-
men för Hästesked, Tyft och Sivik och arbete med Hogenäs 
kontrollprogram pågår. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2019 infördes det nya insamlingssystemet i Munkedals 
kommun. Detta innebär att Munkedals kommun nu är den andra 
av bolagets fyra ägarkommuner att erbjudas ett modernt och 
effektivt insamlingssystem med möjlighet till hemsortering. Efter 
införandet stod Sotenäs kommun på tur, men på grund av föränd-
ringar i Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpack-
ningar, där producenter får utökat ansvar för att samla in och ta 
om hand uttjänta förpackningar, beslutades det att det planerade 
införandet av nytt insamlingssystem i Sotenäs skjuts fram. Detta 
då det finns en stor osäkerhet innan avtal mellan tillståndsgiven 
organisation och Rambo kan upprättas. 

Styrelsen och verkställande direktören för Regional Avfallsanläggning i Mellersta 
Bohuslän aktiebolag (RAMBO), avger härmed följande redovisning för verksamheten 
under räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019.

Förvaltningsberättelse
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Vidare måste det även undersökas hur den nya förordningen och 
ett eventuellt avtal påverkar avfallsföreskrifter och renhållnings-
taxor. 

Som ett steg i införandet av det nya insamlingssystemet beslu-
tade bolagsstämman under 2018 att nuvarande entreprenad i 
Sotenäs och Tanums kommun genom en verksamhetsövergång 
ska övertas i egen regi. Övergången är planerad till 1 februari 
2020 och förberedelser har pågått under året. 

Sedan 2018 har Rambo arbetat intensivt med att uppfylla de 
villkor och krav som Miljöprövningsdelegationen ställer i beslutet 
gällande miljötillstånd för Siviks avfallsanläggning. Under 2018 
sköt Miljöprövningsdelegationen upp beslut kring lakvattenre-
ning, dag- och släckvattendammar, utredning av oljeavskiljares 
funktion samt utredning kring näringsinnehåll i kompost och 
jordprodukter. Rambo har både med egen kompetens och via 
konsulter provtagit, analyserat och utvärderat näringsinnehåll 
i kompost, föroreningsinnehåll i lakvatten, mätt in och ritat upp 
lämpliga dag- och släckvattendammar samt budgeterat för instal-
lation av ny oljeavskiljare. Därtill har resurser lagts på att förbättra 
komposteringen av WWT-slam för att säkerställa att de nya villko-
ren för föroreningsinnehåll uppfylls. Ytterligare utredning behövs 
kring hur lakvattenreningen ska utformas i framtiden.

Under året har byggnation av den nya återvinningscentralen på 
Tyfts avfallsanläggning pågått. Återvinningscentralen planeras 
att färdigställas under 2020 och kommer att innebära ytterligare 
möjligheter till sortering av avfall och en större säkerhet för besö-
kare och medarbetare vid återvinningscentralen. 

Resultat och ställning
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 2 808 tkr, vilket är 
1  443 tkr bättre än budget på 1 365 tkr. Årets investeringar upp-
går till 38 076 tkr. Ett lån på 16 350 tkr, med kommunal borgen, 
har upptagits under året för finansiering av det nya insamlings-
systemet i Munkedal. Soliditeten uppgår till 48 procent. 

Företagsledning och gemensam administration
Minskade kostnader påverkar resultatet positivt med 1 369 tkr. 
 
Affärsområde Avfallshantering
Rambos avfallsanläggningar och återvinningscentraler redovisas 
under affärsområde avfallshantering. Affärsområdet redovisar ett 
resultat på 3 689 tkr vilket är 1 063 tkr bättre än budget på 2 626 
tkr. Ökade intäkter för omhändertagande av avfall tillsammans 
med minskade avskrivningar till följd av lägre investeringstakt mot 
budget påverkar resultatet positivt.

Affärsområde Hushåll
Rambos ägarkommuners kommunala renhållningskollektiv 
redovisas under affärsområde hushåll. Tillsammans redovisar kol-
lektiven ett negativt resultat på -5 743 tkr vilket är 1 233 tkr sämre 
än budget på -4 510 tkr. 

Lysekils renhållningskollektiv redovisar ett resultat på 56 tkr vilket 
är 1 013 tkr lägre än budget på 1 069 tkr. Budgetavvikelsen förkla-
ras bland annat av minskade intäkter för verksamheter till följd av 
tidigare beslutade taxor samt minskat resultat för slam.

Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett resultat på -322 tkr 
att jämföras med budget på -533 tkr. Trots ökad entreprenörser-
sättning för insamling av hushållsavfall redovisar kollektivet ett 
resultat bättre än budget vilket bland annat förklaras av ökade 
intäkter för tillkommande abonnemang.

Tanums renhållningskollektiv har sedan tidigare ett ackumulerat 
överskott. För att nyttja överskottet budgetar kollektivet med ett 
negativt resultat på -2 211 tkr. Resultatet för året uppgår till -2 432 
tkr. Den negativa budgetavvikelsen på -222 tkr förklaras främst av 
ökade entreprenörsersättningar för insamling av hushållavfall.

Munkedals renhållningskollektiv budgeterar ett negativt resultat 
på -2 836 tkr till följd av införandet av det nya insamlingssystemet. 
Årets resultat hamnar på -3 045 tkr vilket innebär en negativ bud-
getavvikelse på -209 tkr vilken förklaras av ökade behandlingsav-
gifter för omhändertagande av avfall.

De fyra renhållningskollektiven har ett ackumulerat resultat på 
-2 184 tkr före skatt vid årets utgång. Det ackumulerade resultatet 
fördelas enligt nedan:

Lysekil: - 3 048  tkr
Sotenäs: 887 tkr
Tanum:  2 206 tkr
Munkedal: -2 228 tkr 

Överskotten kommer renhållningskollektiven till del framöver då 
tidigare upparbetade överskott ska återföras till respektive renhåll-
ningskollektiv. Underskotten i Lysekil och Munkedal är planerade 
och beror på höga kostnader i samband med införandet av nytt 
insamlingssystem.

Affärsområde Insamling
Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområdet 
Insamling. Affärsområdet redovisar ett resultat på 3 479 tkr att 
jämföras med budget på 3 235 tkr. Den positiva budgetavvikel-
sen förklaras främst ökade intäkter för komprimatortömningar och 
containerhyror samt försäljning av avyttrade fordon.
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Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst 48 967 093
Årets vinst 67 790
 49 034 883
 
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 255 000
I ny räkning överföres 48 779 883
 49 034 883

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktig-
hetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: 
Utdelningen utgör mindres än 1% av bolagets fria egna kapital och 
bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra sina förplik-
telser eller investeringsplaner på kort eller på lång sikt.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggs-
upplysningar. 

  Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
 Aktiekapital eget kapital resultat eget kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 2 550 000 15 960 000 48 554 644 667 449 49 222 093

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma   667 449 -667 449 0

Utdelning till aktieägare   -255 000  -255 000

Årets vinst    67 790 67 790

Belopp vid årets utgång 2 550 000 15 960 000 48 967 093 67 790 49 034 883 

Förändringar i eget kapitalt

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
Arbetet med att utreda möjligheten att samverka med den orga-
nisation som får Naturvårdsverkets tillstånd att införa obligatorisk 
fastighetsnära insamling för förpackningar kommer att pågå 
under 2020. Tillstånd kommer att tilldelas senast 2020-12-31. 
Taxeberäkningar och avtalsdiskussioner kommer att avgöra möj-
ligheten till ett framtida samarbete och införande av nya insam-
lingssystem i Sotenäs och Tanums kommuner.

I början av 2020 planeras det nya tillståndet för Siviks avfallsan-
läggning att tas i bruk. Enligt 15 kap. 34 § och 16 kap. 3 § miljöbal-
ken får tillstånd till verksamhet som omfattar deponering av avfall 
endast meddelas om verksamhetsutövaren ställer en ekonomisk 
säkerhet för kostnader för avhjälpande av miljöskada eller de 
andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. 
Detta innebär att bolaget för tillståndets giltighet, ska ställa en 
ekonomisk säkerhet till ett belopp om 10 225 tkr. Säkerheten ska 
godkännas av Miljöprövningsdelegationen. Det förberedande 
arbetet med att kunna ta det nya tillståndet i bruk fortsätter där 
utredningen kring hur lakvattenreningen ska utformas i framtiden 
är en viktig frågeställning.

Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och 
politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, 
värdera och hantera strategiska, operativa och finansiella risker 
som kan uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kom-
munägt.

Verksamheten och det kommunala syftet
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- 
och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshantering 
och att tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första hand 
för att ombesörja angelägenheter som i dess avseenden kan 
åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner enligt 
miljöbalken och annan lagstiftning.

Rambo erbjuder sina ägarkommuner och dess invånare miljöriktig 
avfallshantering och en nära och effektiv infrastruktur. På avfalls-
anläggningarna tillhandahålls enklare sortering och behandlings-
anordningar. EU:s beslutade avfallshierarki utgör utgångspunkten 
i miljöarbetet och bolaget drivs enligt affärsmässiga och långsik-
tigt hållbara principer. Bolaget ansvarar också för framtagande 
av underlag till respektive ägares kommunfullmäktige gällande 
beslut om renhållningsordning, avfallsplan och renhållningstaxa.

Under året har följande ärende lämnats till bolagets  
ägarkommuners kommunfullmäktige för beslut:

•  Revidering av lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun
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Resultaträkning
RÖRELSENS INTÄKTER Not 2019 2018

Nettoomsättning 167 320 049 165 696 525

Övriga rörelseintäkter 1 040 657 594 212

Summa rörelsens intäkter 168 360 706 166 290 737

RÖRELSENS KOSTNADER
Förnödenheter och övriga externa kostnader 3, 4 -106 692 985 -107 198 497

Personalkostnader 5 -48 076 058 -44 373 087

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -10 648 202 -11 022 118

Summa rörelsens kostnader -165 417 245 -162 593 702

Rörelseresultat 2 943 461 3 697 035

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 11 025 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 140 816 132 756

Räntekostnader och liknande resultatposter -287 230 -163 914

Summa resultat från finansiella poster -135 389 -31 158

Resultat efter finansiella poster 2 808 072 3 665 877

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till periodiseringsfond -135 000 -506 000

Återföring från periodiseringsfond 485 000 1 502 000

Förändring av avskrivningar utöver plan -3 000 000 -3 660 000

Summa bokslutsdispositioner -2 650 000 -2 664 000

Resultat före skatt 158 072 1 001 877

Skatt på årets resultat 6 -90 282 -334 428

Årets resultat 67 790 667 449
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Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 2019 2018 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 28 493 843 30 512 685

Nedlagda kostnader på annans fastighet 8 690 045 495 398

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 58 014 866 38 959 533

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 13 720 554 3 526 602

100 919 308 73 494 218

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 184 014 191 239

184 014 191 239

Summa anläggningstillgångar 101 103 322 73 685 457

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Elcertifikat 16 578 38 645

16 578 38 645

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 23 065 182 25 306 237

Aktuell skattefordran 1 557 296 1 758 322

Övriga fordringar 3 014 022 612 190

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 8 357 397 6 137 402

35 993 897 33 814 151

Kassa och bank
Kassa och bank 42 721 853 46 258 486

42 721 853 46 258 486

Summa omsättningstillgångar 78 732 328 80 111 282

Summa tillgångar 179 835 650 153 796 739
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Balansräkning
EGET KAPITAL   Not 2019 2018

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13, 19 2 550 000 2 550 000

Reservfond 15 960 000 15 960 000

18 510 000 18 510 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 48 967 093 48 554 644

Årets resultat 67 790 667 449

49 034 883 49 222 093

Summa eget kapital 67 544 883 67 732 093

 

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfond 14 6 533 000 6 883 000

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 17 966 000 14 966 000

Summa obeskattade reserver 24 499 000 21 849 000

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar 15 4 445 000 4 445 000

Summa avsättningar 4 445 000 4 445 000

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder 16 29 857 810 18 975 000

Summa långfristiga skulder 29 857 810 18 975 000

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 16 4 956 252 2 912 500

Leverantörsskulder 22 132 882 9 674 874

Övriga skulder 17 513 763 17 724 347

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 8 886 060 10 483 925

Summa kortfristiga skulder 53 488 957 40 795 646

Summa eget kapital och skulder 179 835 650 153 796 739
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Kassaflödesanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2019 2018

Rörelseresultat 2 943 461 3 697 035

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 9 702 996 10 204 618

Erhållen ränta m.m. 140 816 132 756

Erlagd ränta -287 230 -163 914

Betald inkomstskatt -335 634 -484 610

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 12 164 409 13 385 885

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete 22 067 45 444

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 2 241 055 -2 694 263

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  -4 621 827 2 890 637

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 12 458 008 -1 894 739

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -1 362 071 -222 756

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 901 641 11 510 208

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av nedlagda kostnader på annans fastighet 8 -240 248 0

Förvärv av byggnader och mark 7 -459 433 -649 271

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 9 -27 182 493 -11 037 619

Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar 948 040 330 000

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 -10 193 952 -1 942 782

Resultat från övriga papper som är anläggningstillgångar 11 025 0

Försäljning av långfristiga värdepapper 11 7 225 5 250

Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 109 836 -13 294 422

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna långfristiga lån 16 350 000 12 000 000

Ändring kortfristiga finansiella skulder -3 423 438 -1 412 500

Utbetald utdelning -255 000 -255 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 671 562 10 332 500

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -3 536 633 8 548 286

Likvida medel vid årets början 46 258 486 37 710 200

Likvida medel vid årets slut 42 721 853 46 258 486
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Noter
Not 1 | Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar och leverantörs-
skulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det be-
lopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfal-
lotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder 
redovisas till anskaffningsvärde.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av andelar i ekonomiska föreningar. 
Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovi-
sas inledningsvis till anskaffningsvärde med avdrag för återbetalda 
insatser. I efterföljande redovisning redovisas andelarna till anskaff-
ningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Företaget redovisar därför intäkten till nominellt 
värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt 
vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. För tjänsteuppdrag 
på löpanderäkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört 
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material 
levereras eller förbrukas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovi-
sade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade 
på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.   

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjande-
period förutom mark som inte skrivs av.

 Antal år
Byggnader  

Byggnader uppförd efter införandet av K3
- Stomme 50
- Fasad (inkl fönster, ytterdörrar) 30
- Tak 30
- Installationer  20
- Inre ytskikt 20

Byggnader uppförda innan införandet av K3 25
Markanläggningar  20
Inventarier, verktyg och installationer  3-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt 
gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, 
vilka ingår i obeskattade reserver.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som 
operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella 
eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Elcertifikat
Elcertifikat som tilldelats bolaget från Energimyndigheten för produk-
tion av förnyelsebar el klassificeras som en immateriell omsättnings-
tillgång då de kommer att lösas in eller avyttras kommande år.

Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som 
gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skat-
tesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar
Vid varje balansdag bedömer Rambo om det finns någon indikation 
på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstill-
gångarna. Nedskrivning redovisas i resultaträkningen under posten 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggnings-
tillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för värdepapper 
och övriga enskilda anläggningstillgångar som är väsentliga.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förplik-
telse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och belop-
pen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet 
för utflödet kan fortfarande vara osäker. En avsättning redovisas till 
den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för 
de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
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Noter
Not 2 | Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på 
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
Bolaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De upp-
skattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kom-
mer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

Avsättningen för slutligt omhändertagande av WWT-slam är baserad 
på inmätta mängder befintligt slam, behovet av åtgärder för hantering 
av slammet och kostnaderna för denna. Kalkylen har granskats av 
extern part, som samtyckte till bolagets beräkning av avsättningen. 
En nedskrivning av avsättningen gjordes 2016.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 | Leasingavtal 
- Operationell leasing leasetagare 2019 2018

Under året har företagets 
leasingavgifter uppgått till 1 516 942 1 349 504

I bolagets redovisning utgörs leasingen i all väsentlighet av leasade 
bilar och arbetsmaskiner. Bilar leasas på tre år med möjlighet till 
utköp. Även komprimatorer och behållare för uthyrning till kund ingår 
i de redovisade beloppen.

Not 4 | Ersättning till revisorer 2019 2018

Öhrlings PricewatehouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag 180 300 133 200
Övriga tjänster 120 294 370 174
Summa 300 594 503 374

Not 5 | Personal 2019 2018

Medelantal anställda  
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit; 74 72
- varav kvinnor 19 19
- varav män 55 53
   
Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och  
pensionskostnader har utgått med följande belopp: 

Styrelsen och VD   
Löner och ersättningar 1 182 274 1 269 649
Pensionskostnader 158 089 209 708

 1 340 363 1 479 357
Övriga anställda   
Löner och ersättningar 31 909 093 29 236 171
Pensionskostnader 1 681 885 1 745 169

 33 590 978 30 981 340 
 
Sociala kostnader 10 882 242 10 146 340

Summa styrelse och övriga 45 813 583 42 607 037

Könsfördelning i styrelse och företagsledning   
Antal styrelseledamöter 9 9
varav kvinnor 0 2
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 1 1
varav kvinnor 1 1

Not 6 | Skatt på årets resultat  2019   2018

Aktuell skatt  -90 282  -334 428

  -90 282  -334 428
   
Avstämning av effektiv skatt     
  Belopp  Belopp
Resultat före skatt  158 072 1 001 877

Skatt enl. gällande skattesats (22,00%) 21,40% -33 827   -220 413
Ej avdragsgilla kostnader 31,34% -47 969   -107 777
Ej skattepliktiga intäkter -1,35% 2 140    0
Schablonintäkt periodiseringsfond 4,91% -7 512    -6 238
Tillägg på återförd periodiseringsfond 2,03% -3 114  0,00%  0

Redovisad skattekostnad 59,68% -90 282   -334 428

145



 RAMBO AB  ÅRSREDOVISNING 2019   23 

Not 7 | Byggnader och mark 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 59 323 795 58 674 524
Inköp 459 433 649 271
Utgående ackumulerade  59 783 228 59 323 795
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar -28 811 110 -26 361 505
Årets avskrivningar -2 478 275 -2 449 605
Utgående ackumulerade avskrivningar -31 289 385 -28 811 110

Utgående redovisat värde 28 493 843 30 512 685
   
Redovisat värde byggnader 8 772 977 9 076 439
Redovisat värde markanläggningar 19 004 536 20 719 916
Redovisat värde mark 716 330 716 330

Summa 28 493 843 30 512 685

Not 8 | Nedlagda kostnader  
på annans fastighet 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 755 797 755 797
Inköp 240 248 0

Utgående ackumulerade  996 045 755 797
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -260 399 -222 611
Årets avskrivningar -45 601 -37 788

Utgående ackumulerade avskrivningar -306 000 -260 399

Utgående redovisat värde 690 045 495 398
   
   

 

Not 9 | Maskiner och andra    
tekniska anläggningar 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 112 889 047 105 892 552
Inköp 27 182 493 11 037 619
Försäljningar/utrangeringar -4 076 810 -4 041 124

Utgående ackumulerade 135 994 730 112 889 047
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -73 929 514 -69 435 913
Försäljningar/utrangeringar 4 073 976 4 041 124
Årets avskrivningar -8 124 326 -8 534 725

Utgående ackumulerade avskrivningar -77 979 864 -73 929 514

Utgående redovisat värde 58 014 866 38 959 533

Not 10 | Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 
  2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 3 526 602 1 583 820
Inköp 10 193 952 1 942 782

Utgående ackumulerade  13 720 554 3 526 602
anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde 13 720 554 3 526 602

Not 11 | Andra långfristiga värdepappersinnehav 2019 2018

Nom. värde Antal Antal
SI-vind Kooperativ, Lysekil, org nr 769600-8742 1 400 42 31 500 42 31 500

Lys-Vind Kooperativ, Lysekil, org nr 769607-8836 3 400 15 51 000 15 51 000

Sivik III Koop ek för, Lysekil, org nr 769604-7617 2 547 30 26 514 30 33 739

Älvsborgsvind AB, Alingsås, org nr 556508-4448 10 5 000 75 000  5 000 75 000

184 014 191 239

Ingående anskaffningsvärde 191 239 196 489

Återbetalda insatser -7 225 -5 250

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 184 014 191 239

Utgående redovisat värde 184 014 191 239
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Noter
Not 12 | Förutbetalda kostnader   
och upplupna intäkter 2019 2018

Förutbetalda hyreskostnader 132 282 119 892
Förutbetalda leasingavgifter 1 715 31 370
Förutbetalda försäkringspremier 1 469 909 213 859
Övriga förutbetalda kostnader 1 689 019 943 515
Upplupna intäkter 5 064 472 4 828 766

Summa 8 357 397 6 137 402

Not 13 | Upplysningar  
om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde/aktie

Antal/värde vid årets ingång 5 100 500,00
Antal/värde vid årets utgång 5 100 500,00
   
  
Not 14 | Periodiseringsfond 2019 2018

Periodiseringsfond, taxering 2013 0 485 000
Periodiseringsfond 2014 270 000 270 000
Periodiseringsfond 2015 2 235 000 2 235 000
Periodiseringsfond 2016 2 447 000 2 447 000
Periodiseringsfond 2017 940 000 940 000
Periodiseringsfond 2018 506 000 506 000
Periodiseringsfond 2019 135 000 0

Summa 6 533 000 6 883 000
   

Not 15 | Avsättningar 2019 2018

Avsättning för slutligt  
omhändertagande av WWT-slam 4 445 000 4 445 000

Summa 4 445 000 4 445 000
   

Not 16 | Långfristiga skulder 2019 2018

Skulder till kreditinstitut 34 814 062 21 887 500
Amortering inom 1 år 4 956 252 2 912 500
Amortering inom 2 till 5 år 19 825 008 11 650 000
Amortering efter 5 år 10 032 802 7 325 000

Not 17 | Upplupna kostnader   
och förutbetalda intäkter 2019 2018

Upplupna löner 200 901 120 171
Upplupna semesterlöner 2 509 073  2 001 440
Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter 784 821 666 610
Beräknad upplupen löneskatt 0 478 431
Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 5 391 265 7 217 273

Summa 8 886 060 10 483 925

 

Not 18 | Justering för poster    
som inte ingår i kassaflödet 2019 2018

Avskrivningar 10 648 202 11 022 118
Vinst vid försäljning av materiella  
och immateriella anläggninstillgångar -945 206 -330 000
Avsättningar 0 -487 500

Summa 9 702 996 10 204 618

Not 19 | Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till disposition av bolagets vinst   
Till årsstämmans förfogande står  
balanserad vinst  48 967 093
årets vinst  67 790

Summa  49 034 883

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas  255 000
i ny räkning överföres  48 779 883 

Summa  49 034 883

Not 20 | Ställda säkerheter 2019 2018

Företagsinteckningar 8 000 000 8 000 000
varav i eget förvar 8 000 000 8 000 000

Not 21 | Eventualförpliktelser 2019 2018

Evenualförpliktelser 0 0

Not 22 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

För att kunna ta det nya tillståndet för Siviks avfallsanläggning i anspråk, 
har en ekonomisk säkerhet om 10 225 tkr ställts till Länsstyrelsen. 
Den ekonomiska säkerheten är upptagen i form av en försäkring och 
har godkänts av Miljöprövningsdelegationen i februari 2020.
Den 1 februari 2020 övertog bolaget genom en verksamhetsövergång 
insamlingsentreprenaden i Sotenäs och Tanums kommun från tidigare 
underentreprenör.

Not 23 | Definition av nyckeltal

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 
 
Justerat Eget kapital 
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt 22%
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Lysekil den 21 februari 2020

                                     Lars-Arne Staxäng                  Theresa Eldsjö
                                                 Styrelsens ordförande                    Verkställande direktör

 Christer Börjesson Tomas Andreasson Håkan Hansson
 

 Roger Siverbrant Said Lundin Arne Mörk

Glenn Sandsten                        Jens Gustafsson

Min revisionsberättelse har lämnats den                        2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Kjetil Gardshol
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport beträffande bolagets verksamhet och 
interna kontroll har avgivits den 24 februari 2020

 Johan Forsberg                                                 Veikko Larsson
 Lekmannarevisor Lysekils kommun                                     Lekmannarevisor Sotenäs kommun

 Claes Hedlund                                                         Berit Karlsson
 Lekmannarevisor Munkedals kommun                                      Lekmannarevisor Tanums kommun

148



 

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 
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Datum 

2020-02-26 

 

Dnr: KS 2018-000490 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Ombudsinstruktion årsredovisning 2019 Munkedal 

Vatten AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  

 Godkänner föreslagen disposition av resultat 

 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

 Godkänner ansvarsfrihet för VD    

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är 

ännu inte undertecknad av revisorerna. Redovisningen för 2019 visar på ett 

överuttag motsvarande 566 tkr. Överuttaget fonderas för åtgärder som minskar 

sårbarheten vid stor nederbörd. 

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den 

allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster 

som har anknytning till denna verksamhet. 

 

Resultat 

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de 

nödvändiga kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. 

Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

 

Årets överuttag uppgår till 566 tkr (914 tkr i överuttag år 2018). Resultatet avsätt 

till Va-fonden som därmed uppgår till ca 5,1 Mnkr. 

 

Intäkterna ökar med 387 tkr vilket motsvarar en ökning på 1,7 %. VA-taxan höjdes 

med 3% under året. Kostnaderna ökade med 450 tkr jämfört med 2018 vilket 

motsvarar en ökning med 2,1%. 

 

Investeringar har skett med 22 942 tkr (14 811 tkr). Erlagda anläggningsavgifter 

uppgår till 4 929 tkr (2 995 tkr). 

 

Omläggning av gamla ledningar i Kung Östens väg har genomförts 2019 

Ledningar från centrum har projekterats under hösten men tillstånd för borrning 

under järnväg har inte getts ännu. 
 
Vattenverket i Dingle drabbades av problem under året då röret som leder det 

artesiska grundvattnet upp ur marken rostade sönder. Lagningen gick bra och nu 

planeras för ombyggnation av verket 2020. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-02-26 
 

KS 2018-000490 
Sida 

2(2) 

 

Viktiga händelser  

Ombyggnad av processteget för inkommande avloppsvatten på Munkedals 

reningsverk är nu klar och i drift.  

Flödesmätare installerades i vattennätet. Dessa ska användas för att logga 

förbrukningen och eventuella vattenläckor. 

En 2,1 km lång etapp av överföringsledningen Faleby-Gårvik har genomförts i år. 

Ärendet angående utsläpp av olja/diesel i naturmarken norr om Hedevägen 

fortskrider. En effekt blev ett förtydligande kring gränsdragningen och 

ansvarsområde mellan kommun, miljökontor, räddningstjänst och VA-huvudman. 

 

Utmaningar framåt 

Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga i Munkedal och projektering pågår för att öka 

vattenkapaciteten i Dingle vattenverk. 

Ledningsnätet behöver förnyas och inventeras för att rätt åtgärder ska kunna sättas 

in i tid och på rätt plats. 

En filteranläggning utreds i anslutning till reservoaren vid Kärnsjön för ökad 

framtida dricksvattenproduktion. 

Vattenskyddsområden ska inrättas/revideras för sju grundvattentäkter i Munkedal 

kommun. I december fastställdes Hedekas, Håby och Hällevadsholm. Kärnsjön, 

Öbbön, Fisketorp och Dingle kvarstår att fastställas. 

 

Intern kontroll 

Inga allvarliga brister upptäcktes.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och framtida förändringar av ränteläget har 

en stor påverkan på kostnadsutvecklingen. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Ombudet 
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 
Organisationsnummer 556901-9648 

Styrelsen och verkställande direktören för Munkedal Vatten AB med säte i Munkedal avger följande 

årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019. 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse ............................................................................................................................. 2 
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Årsredovisningen är upprättad i Svenska kronor, SEK 

Redovisningen sker i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Belopp inom parantes avser 

föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Munkedal Vatten är huvudman för den 

allmänna vattenförsörjningen och 

avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att producera och distribuera vatten 

av god kvalitet samt rena avloppsvatten och 

därmed förenliga verksamheter.   

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i 

Munkedal kommun. 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 
Munkedal 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 ihop-

kopplade. Avloppsreningen klaras med hjälp 

av flera mindre verk, som inte är samman-

kopplade. 

Ägarförhållande 
Munkedal Vatten AB är ett helägt dotterbolag 

till Munkedal kommun (212000-1330). 

Munkedal Vatten AB äger 11 % av det 

gemensamma bolaget Västvatten AB.

 

Eget kapital  
Bundet eget kapital  

IB Aktiekapital 2 500 tkr 

Årets förändring 0 tkr 

UB Aktiekapital 2 500 tkr 

 

Fritt eget kapital  

IB Eget kapital 0 tkr 

Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr 

UB Eget kapital 0 tkr 

 

Väsentliga händelser under året 
Ett axplock av händelserna under 2019. 

Ombyggnad av processteget för inkommande 

avloppsvatten på Munkedals reningsverk är nu 

klar och i drift. 

Ärendet angående utsläpp av olja/diesel i 

naturmarken norr om Hedevägen fortskrider. 

En effekt blev ett förtydligande kring 

gränsdragningen och ansvarsområde mellan 

kommun, miljökontor, räddningstjänst och 

VA-huvudman. Kontinuerlig kontakt finns med 

miljökontoret i ärendet. 

Ny taktik, hot om vattenavstängning, har 

använts för att komma in i fastigheter där vi 

historiskt inte fått kontakt med kunderna vid 

avläsning av vattenförbrukning eller vid byte 

av vattenmätare. I ett fall fick vi stänga av 

vattnet till en kund för att få kontakt. 

Läcksökningar sker kontinuerligt och 

upptäckta läckor lagas allt eftersom.  

Flödesmätare har fällts in på flera av våra 

vattenledningar vilket underlättar läcksökning 

samt att de kan läsas av via vårt 

underhållssystem. 

 

Skatteverkets beslut av inkomst-

deklarationerna 2016 och 2017 har 

överklagats och ligger nu hos Förvaltnings-

rätten. Skatteverket anser att bolagen ska 

Västvatten AB

556901-9622

Färgelanda 
Vatten AB 7%

556901-9630

Färgelanda 
kommun 100%

212000-1421

Munkedal 
Vatten AB 11%

556901-9648

Munkedal 
kommun 100%

212000-1330

Sotenäs Vatten 
AB 29%

559084-8064

Sotenäs 
kommun 100%

212000-1322

Uddevalla 
Vatten AB 53%

556901-9655

Uddevalla 
kommun 100%

212000-1397
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betala skatt på räntan för de kommunala 

lånen. 

Stora mängder ovidkommande vatten i 

spillvattensystemet belastar reningsverken 

och kan ge oönskade miljökonsekvenser i form 

av bräddat avloppsvatten och stor energi-

åtgång. Där det funnits indikationer på större 

mängder ovidkommande vatten i spillvatten-

systemet har vi genomfört olika under-

sökningar för att söka felet.  

Framtida utveckling 
Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga i 

Munkedal och projektering pågår för att öka 

vattenkapaciteten i Dingle vattenverk. 

Ledningsnätet inventeras och planering för 

förnyelse genomförs för att rätt åtgärder ska 

kunna sättas in i tid och på rätt plats. 

En filteranläggning utreds i anslutning till 

reservoaren vid Kärnsjön för ökad framtida 

dricksvattenproduktion. 

Vattenskyddsområden inrättas/revideras för 

sju grundvattentäkter i Munkedal kommun. 

Ansökan för Munkedal Vatten om 

vattenskyddsområdena är inlämnad till 

Munkedal kommun som handlägger och 

fastställer dessa. I december fastställdes 

Hedekas, Håby och Hällevadsholm. Kärnsjön, 

Öbbön, Fisketorp och Dingle kvarstår att 

fastställas. 

Forskning och utveckling 
Västvatten är medlem i branschföreningen 

Svenskt Vatten. Verksamheten inom Svenskt 

Vatten Utveckling (SVU) är till stor del inriktad 

mot tillämpad forskning och utveckling av 

intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny 

kunskap inom områdena för vattentjänsternas 

alla delar, stödja branschens behov av 

kompetensförsörjning samt se till att 

framtagen kunskap sprids.  

Utöver branschföreningen är Västvatten med i 

ett antal andra nätverk för forskning och 

utveckling. Starkast engagemang har vi i 

DRICKS där Västvatten är medfinansiär och 

aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en 

centrumbildning för dricksvattenforskning vid 

Chalmers, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

och Lunds tekniska högskola, med målet att 

tillsammans med andra bidra till en säkrare 

dricksvattenförsörjning. 

Västvatten är även en aktiv medlem i 

teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra. 

Klustret är ett samarbete mellan tekniska 

högskolor, offentlig sektor och företag. VA-

teknik Södra har som huvudsyfte att hitta 

lösningar till framtidens utmaningar för 

svenska kommuner och vattentjänstbolag. 

Fokusområden är främst framtidens 

avloppsvattenrening, energi och 

resurshushållning samt klimat - samhälle - 

vatten.  

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 reningsverken avser de 

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. 

Väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer 

Behovet av rent vatten i tillräckliga kvantiteter 

är ständigt i fokus. Att trygga vattenresurserna 

från yttre påverkan är viktigt. Vattentäkter 
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kommer säkerställas genom miljödomstolens 

tillstånd för vattenuttag och genom att vatten-

skyddsområden skyltas.  

Den statliga utredningen om hantering av 
avloppsslam presenteras i januari 2020. Denna 
kan innebära förändrade kostnader eller krav 
på annan hantering av vårt slam. 

En överskuggande och tydlig trend är ökade 

krav från myndigheter, huvudmän och kunder. 

Vattenmyndigheten skapar åtgärdsprogram 

med stor hänsyn till miljön. Detta medför krav 

på nya åtgärder på VA-anläggningarna.  

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, vilket 

beror på hur tidigare finansiering av 

anläggningar har skett. Branschföreningen 

Svenskt Vatten uttrycker också stark oro för 

den låga nivån på investeringar som sker i 

landet gällande förnyelse. 

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.  

VA-verksamheten bygger på långsiktighet då 

investeringar som görs är både kostsamma 

och har lång förväntad livslängd. 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.  

Långsiktig planering 
För att använda kollektivets pengar och 

bolagets resurser på ett så effektivt sätt som 

möjligt behövs hela kedjan av VA-planering 

med VA-översikt/VA-strategi/VA-plan 

etableras tillsammans med rådgivning för 

fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva lösningar 

krävs ett tydligt samarbete mellan 

förvaltningar, bolag och politiken.  

Bolagets styrelse 
Munkedal Vatten AB har ingen egen personal 

utan köper framförallt 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. Styrelsen inklusive 

suppleanter består av en kvinna och elva män. 

Under året har ny styrelsemötesform provats, 

med en gemensam mötesdag för alla fem 

bolagen. Mötesformen har utvärderats och 

efter några justeringar har styrelserna valt att 

fortsätta med denna mötesform. 

Resultat och ställning 
VA verksamheten bedrivs enligt själv-

kostnadsprincipen vilket innebär att de 

nödvändiga kostnaderna som krävs för att 

tillhandahålla respektive vattentjänst ska 

finansieras via motsvarande intäkt. Det vill 

säga de nödvändiga kostnader som 

uppkommer för att till exempel ta hand om 

spillvatten finansieras via motsvarande avgift.  

Den taxefinansierade verksamheten får inte 

gå med vinst. Eventuella överuttag eller 

underuttag av brukningsavgifter redovisas 

som skuld/fordran till VA-kollektivet. 

Överuttag kan flyttas över till VA-fonder för 

specifika ändamål som gynnar hela kollektivet. 

Munkedal Vatten AB har en VA-fond som ska 

användas till att minska sårbarheten vid stor 

nederbörd. Årets överuttag avsätts i samma 

VA-fond. VA-fonden uppgår till 5 130 tkr 

(4 564 tkr).  

Årets överuttag uppgår till 566 tkr (914 tkr i 

överuttag).  
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Årets resultat och förslag till 

vinstdisponering 
Munkedal Vatten AB:s resultat för 

räkenskapsåret 1 januari 2019- 31 december 

2019 är 0 tkr.  

Bolaget genererar ingen vinst och således sker 

ingen ökning/minskning av sitt egna kapital. 

Till årsstämmans förfogande står inga vinst-

medel. Det finns således inget resultat att 

disponera. 

Intäkter 
Bolagets intäkter består till största del av 

bruknings- och anläggningsavgifter från 

abonnenterna i taxekollektivet. Under året 

höjdes brukningsavgiften med 3,0 % och 

anläggningsavgiften höjdes med 3,0 %. Taxan 

beslutas årligen av kommunfullmäktige. 

 

Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar 

över åren beroende på vattenförbrukningen 

som påverkar den rörliga delen av taxan. 

Årets förändring av intäkterna 

(brukningsavgifter) blev en ökning med 0,2 % 

jämfört med föregående års utfall. Detta är 

lägre än förväntat och beror på minskad 

förbrukning från småhusen, en industri som 

avvecklat sin verksamhet och vattenmätare 

som 2018 lästes av och debiterades för flera år 

samtidigt. 

Kostnader 

Större delen av kostnaderna består av köpta 

tjänster från driftbolaget Västvatten AB.  

I Västvatten AB finns all personal.  

Finansiering och räntekostnader 
Munkedal Vatten ABs låneportfölj består av en 

revers (76 203 tkr) till Munkedal kommun som 

i sin tur lånar upp kapital i enlighet med 

Munkedal kommuns finanspolicy och 

finansregler och direkta lån (26 000 tkr) via 

Kommuninvest. 

Reverslånets tak är på 81 000 tkr och har 

nyttjas med 76 203 tkr. Under året har 

nyupplåning skett med 21 000 tkr i egen regi.  

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 

genomsnittsräntan inklusive räntesäkrings-

kostnader har under året varit 2,0 %. 

Budgeterad ränta var 2,2 %.  

Enligt beslut i Munkedal kommun ska 

Munkedal Vatten AB:s revers lösas in i 

november 2020. Munkedal Vatten AB 

hanterar sedan 2019 all sin nyupplåning. 

Munkedal kommun finansierar Munkedal 

Vatten AB till 57 %, dels via revers och dels via 

det egna kapitalet. Finansiering sker även 

genom förutbetalda anläggningsavgifter, vilka 

är en engångsavgift som betalas vid anslutning 

och som periodiseras över anläggningens 

beräknade livslängd. 

 

 2019 2018 

Låneskuld 102 203 tkr 81 203 tkr 

Revers Munkedal 
kommun 

76 203 tkr 76 203 tkr 

Kommuninvest 26 000 tkr 5 000 tkr 

Genomsnittlig ränta 2,0 % 2,7 % 

Nyckeltal 2019 2018 

Andel ägarfinansiering 57 % 69 % 
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Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-08 

§6 ska överföringsledningen Gårvik-Faleby 

finansieras via Munkedal kommun. De 

kapitalkostnader som överföringsledningen 

upparbetas faktureras Munkedal kommun och 

kommer så göras under ledningens livslängd. 

Skatt 

Skatteverkets granskning av 

inkomstdeklaration 2016-2018 har föranlett 

ett beslut från Skatteverket om att bolaget ska 

betala skatt för räntan på lånet via Munkedal 

kommun. Ärendet är vidare till förvaltnings-

rätten och har inte genererat någon kostnad 

ännu. Om Skatteverket vinner processen 

innebär det en extra beskattning på cirka 

400 tkr årligen. 

Investeringar 
Investeringar har skett med 22 942 tkr (14 811 

tkr). Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 

403 tkr (4 929 tkr). 

Investeringar 2019 2018 

Reinvesteringar 11 309 8 118 

Omvandlingsområde 7 544 5 634 

Exploateringsområde 4 089 1 059 

Bruttoinvesteringar 22 942 14 811 

Fakturerade 
anläggningsavgifter 

-403 -4 929 

Årets 
finansieringsbehov 

investeringar 

22 539 9 882 

Reinvesteringar 
Omläggning av gamla ledningar i Kung Östens 

väg har genomförts 2019. 

Dricksvattenledningen läckte vid flera tillfällen 

och ett antal fastigheter i området drabbades 

av källaröversvämningar vid skyfall då inte 

spillvattenledningen hade kapacitet att ta 

emot dagvatten från husen. Nu har det lagts 

nya spillvatten- och dricksvattenledningar 

samt en ny dagvattenledning som 

fastigheterna ska ansluta sig emot under 

våren. Vägföreningen har varit delaktig i 

arbetet och bland annat tagit över en tillfällig 

byggväg som G/C väg. Den omlagda 

dricksvattenledningen innebär en möjlighet 

att koppla om området till en zon med högre 

vattentryck. Arbetet blev fördyrat då markens 

egenskaper krävde arbete inom schaktsläde 

för att bibehålla god säkerhet för rörläggarna. 

 

Schaktsläde 

Ledningar från centrum har projekterats 

under hösten men tillstånd för borrning under 

järnväg har inte getts ännu. Arbetet beräknas 

utföras 2020 istället för 2019 och passar då 

bättre in med arbetena på Solbergs. 

Vattenverket i Dingle drabbades av problem 

under året då röret som leder det artesiska 

grundvattnet upp ur marken rostade sönder. 

Arbete har genomförts för att rädda det 

befintliga borrhålet och därför bromsades 

jobbet med ombyggnationen av verket. 

Lagningen gick bra och nu planeras för 

ombyggnation av verket 2020.  

För bättre renshantering av fasta partiklar i 

vattnet på Munkedal reningsverk har 

nuvarande utrustning bytts ut. Torrare rens 

och bättre arbetsmiljö är några av vinsterna 

med den nya renshanteringen.  

Omvandlingsområde 
En 2,1 km lång etapp av överföringsledningen 

Faleby-Gårvik har genomförts i år. Övrig 

sträcka inväntar tillstånd för pumpstationer av 

Länsstyrelsen och Trafikverket. 600 m av 

sträckan kunde utföras med styrd borrning 

vilket gav mindre schaktdjup och säkrare jobb.  

Projektering för nya ledningar till sista delen 

av Saltkällan (närmast kommungränsen) har 
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påbörjats under hösten. Arbetet finns med i 

budget för 2020. 

Exploateringsområde 
Exploateringen på Foss-Berg 5:1 har inte 

startat under året. 

Under året har det arbetats med markåtkomst 

för att få lägga ledningar fram till kommande 

industriområdet Gläborg/Håby 

logistikcentrum.  

Nya ledningar och serviser samt flytt av 

ledningar för den nya exploateringen på 

Solbergsområdet har startat under året. Ett 

ypperligt tillfälle för att passera järnvägen till 

bruket uppstod då den inte användes under 

ombyggnadsarbeten på bruket under hösten. 

Länsstyrelsen har krav på fördröjning av 

dagvatten från den nya byggnationen på 

Solbergs och i Örekilsparken så arbetet med 

fördröjningsdammar påbörjades i samband 

med schakt under järnväg och väg för att 

kunna återställa parken så fort som möjligt. 

Under 2020 flyttas ledningarna inom 

Solbergsområdet. 

 

Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgifter har under perioden 

fakturerats till ett belopp av 403 tkr. Bland 

annat är det fastigheter på Tegelverksvägen 

som anslutits.  

Särredovisning av investeringar överstigande 

bolagets egna kapital 

Alla projekt revideras löpande, framförallt i 

samband med budgetarbetet, vilket kan 

påverka särredovisningen och därmed initiera 

nya beslut av kommunfullmäktige. 

Nedan sker jämförelse mot budget antagen av 

kommunfullmäktige 2018-11-29. 

Investeringar överstigande bolagets egna kapital 

Investeringar Upp-
arbetat 

(tkr) 

Budget 
(tkr) 

Utföran
de (år) 

Reinvesteringar 

Kung Östens 
väg5) 

8 920 4 600 2018-
2019 

Önnebacka-
vägen1) 

- 5 100 2020 

Foss reservoar - 3 000 2020 

Kapacitets-
ökning VV2) 

11 5 100 2019 

Munkedal 
ARV6) 

5 998 4 500 2018-
2019 

Omvandlingsområden 

Tungenäset 
(Faleby-Gårvik) 

14 576 28 100 2018-
2020 

Gårvik E1 östra 18 9 500 2020-
2022 

Gårvik E2 
västra3) 

42 18 700 2021-
2023 

Saltkällan E3 206 4 900 2020 

Exploateringar 
Gläborg/Håby 
Logistikcenter4) 

56 3 000 2019 

Bergsvik 40 29 400 2021-
2022 

1-4) Reviderad budget antagen av Kommunfullmäktige 

2019-11-29 § 96. 

1) Borttagen ur treårsplanen. 

2) Budget 5 300 tkr, utförandeperiod 2020. 

3) Utförandeperiod 2020-2023. 

4) Utförandeperiod 2020. 

5) Informerad styrelsen, budget 7 200 tkr. 

6) Reviderad 2019-09-10, 5 223 tkr. 

 

Avskrivningar 
Avskrivningar ökar i något högre takt än 

budgeterat. 

Balansräkning 

Balansomslutning 
Balansomslutningen är 137 637 tkr (114 310 

tkr). Skillnaden på 23 327 tkr beror på ökning 

av pågående investeringar samt fodringar till 
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Munkedal kommun på tillgångssidan. På 

skuldsidan beror det på ökad låneskuld.  

Balansomslutning är summan av tillgångssidan 

alternativt summan av skulder och eget 

kapital i ett företags balansräkning. 

Anläggningstillgångar 
Totalt har bolaget materiella anläggnings-

tillgångar på 117 292 tkr (104 908 tkr). 

Finansiella anläggningstillgångar består av 

aktier i intresseföretaget Västvatten AB samt 

en fordran till Munkedal kommun som 

handlar om att överföringsledningen mellan 

Faleby och Gårvik skattefinansieras. 

Likviditet 
Bolaget har en likviditet på 171 % (143 %). 

Likviditet är ett mått på kortsiktig 

betalningsförmåga och vid 100 % är de likvida 

medlen lika stora som de kortfristiga 

skulderna. 

Likviditet beräknas genom att omsättnings-

tillgångarna delas med kortfristiga skulder. 

Soliditet 
Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 2 % 

(2 %).  

Den låga soliditetens beror på att 

taxekollektivet inte ska gå med vinst utan de 

över- eller underuttag som uppkommer bokas 

som skuld respektive fordran på kollektivet. 

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital 

och obeskattade reserver med avdrag för 

uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning. 

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

 

 

Flerårsjämförelse 
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag 

de senaste fem åren.  

Internkontroll 
Under 2019 har internkontroll genomförts av 

två nya arbetsprocesser samt 

informationsflöde på våra hemsidor: 

 Vattenavstängning på grund av 

obetald faktura. Fungerar rutinen och 

processen? 

 Hantering av personuppgifter enligt 

GDPR. Fungerar rutinen och 

processen? 

 Information på hemsidor. Finns rätt 

information ute? 

o Extern hemsida 

o Intern hemsida 

Processen och rutinen för vattenavstängning 

fungerar bra så även uppdateringen av 

informationen på våra hemsidor. GDPR har 

påvisat vissa förbättringsmöjligheter och 

kommer tas upp även i nästa års 

internkontroll. 

2 Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är 

anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 
1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 
m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. 
Avgifterna redovisas inklusive moms.   

 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 

Total 
omsättning 
(tkr) 

23 584 23 197 22 147 17 439 19 507 

Balansomslut-
ning (tkr) 

137 637 114 310 102 147 96 886 98 847 

UB lån (tkr) 102 203 81 203 76 203 76 203 76 203 

Genomsnittlig 
ränta (%) 

2,0 2,7 2,6 2,4 2,6 

      

Årskostnad 
Typhus A (kr)1 

9 919 9 135 9 135 8 870 8 305 

Årskostnad 
Typhus B (kr)2 

99 536 98 970 98 970 96 515 90 350 

Antal läckor (st) 14 17 11  12 2 

Antal driftstopp 
(st) 

8 3 10 12 1 

Debiterad 
mängd vatten 
(%) 

69 73 71 76 67 
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Resultaträkning 
En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en period av ett 

år. 

Munkedal Vatten AB         

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2019 Resultat 2018 

    

Rörelsens intäkter 
   

Nettoomsättning 1 21 776 21 436 

Övriga rörelseintäkter 2 1 808 1 761 

Summa intäkter 
 

23 584 23 197   
  

Rörelsens kostnader 
 

  

Material och varor  -1 256 -1 362 

Entreprenader  -740 -952 

Övriga externa kostnader 3,4 -15 016 -14 505 

Personalkostnader 5 -133 -67 

Avskrivningar 6 -4 416 -4 225 

Summa kostnader  -21 561 -21 111 

    

Rörelseresultat  2 023 2 086 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter 7 13 21 

Räntekostnader 8 -2 034 -2 107 

Summa efter finansiella poster  2 0 

    

Skatt på årets resultat 9 -2 0 

Årets resultat 
 

0 0 
Korrigeringar har skett inom resultat 2018. 117 tkr har flyttats från Ränteintäkter till övriga rörelseintäkter. 
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Balansräkning 
Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet. Vad bolaget äger 

och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet. 

Balansräkning (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31    
 

TILLGÅNGAR 
  

    
 

Anläggningstillgångar 
  

 

VA-anläggningar 11 99 785 83 665 

Maskiner och tekniska anläggningar 12 3 630 4 476 

Inventarier 13 586 674 

Pågående investeringar 14 19 433 16 093   
123 434 104 908   

  

Finansiella anläggningstillgångar 
 

  

Andelar i intresseföretag 15 275 275 

Uppskjuten skattefordran 16 0 0 

  275 275 

    

Summa anläggningstillgångar  123 709 105 183 

    

Omsättningstillgångar 
 

  

Kundfordringar 
 

996 1 025 

Fordringar hos Munkedal kommun 17 11 896 7 494 

Fordringar hos koncernföretag inom Munkedal 
kommun 

 
90 190 

Underuttag VA-kollektivet 18 0 0 

Övriga fordringar  670 102 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 276 316   
13 928 9 127   

  

Summa omsättningstillgångar 
 

13 928 9 127   
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

137 637 114 310 
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Balansräkning (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31    
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

    
 

Eget kapital 
  

 

Bundet eget kapital 
 

  

Aktiekapital 20 2 500 2 500   
2 500 2 500   

  

Fritt eget kapital 
 

  

Årets resultat 
 

0 0   
0 0   

  

Summa eget kapital 
 

2 500 2 500   
  

Avsättningar    

Övriga avsättningar 21 0 0 

  0 0 

Långfristiga skulder    

Lån via Kommuninvest 22 26 000 5 000 

Lån av kommunen 17 76 203 76 203 

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter  19 642 19 641 

VA-fond 23 5 130 4 564 

  126 975 105 408 

    

Kortfristiga skulder 
 

  

Överuttag VA-kollektivet 18 0 0 

Leverantörsskulder 
 

2 217 2 272 

Skulder till Munkedal kommun 1 754 

Skulder till koncernföretag inom Munkedal kommun 214 203 

Skulder till intresseföretag  1 059 811 

Aktuell skatteskuld 24 2 1 

Övriga skulder  0 484 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 4 669 1 877   
8 162 6 402   

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   137 637 114 310 

  

162



Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under året. 

Kassaflödesanalys                                                           Not 2019 2018  
  

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster 2 0 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 014 3 764 

Justering -1 1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

4 015 3 765 

 
  

Förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -346 303 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 760 1 780 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 429 5 848  
  

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -22 942 -14 811 

Avyttringar av finansiella tillgångar 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 942 -14 811  
  

Finansieringsverksamheten   

Förändring avsättningar 0 0 

Upptagna lån 21 000 5 000 

VA-fond 566 914 

Inbetalda anläggningsavgifter 403 4 929 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 969 10 843  
  

Årets kassaflöde 4 456 1 880 

Likvida medel vid årets början                             18                                  7 440 5 560 

Likvida medel vid årets slut                                            18 11 896 7 440 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen (1995:1554) och 

Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 

2012:1  

Tillgångar, avsättningar och skulder har 

värderats till anskaffningsvärden om inget 

annat anges nedan. 

Intäkter 
Prissättning för försäljning av bolagets 

tjänster, som regleras i Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster, sker med hänsyn till 

självkostnadsprincipen.  

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad 

som erhållits eller kommer att erhållas vid 

leverans till kund.  

Intäkter i form av anläggningsavgifter 

redovisas som långfristig skuld (förutbetald 

intäkt) och periodiseras linjärt över respektive 

anläggningstillgångs nyttjandetid. Första året 

intäktsförs 2 % av avgiften samt årets del av 

avskrivningen.  

Över- eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som minskade alternativt ökade 

intäkter. 

Fordringar upptas till det belopp som efter 

individuell prövning beräknas bli betalt. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 

förutom inköpspriset även utgifter som är 

direkt hänförliga till förvärvet.  

Några räntor har ej aktiverats under året. 

Indirekta tillverkningskostnader som utgör 

mer än en oväsentlig del av den sammanlagda 

utgiften för tillverkningen och uppgår till mer 

än ett obetydligt belopp har räknats in i 

anskaffningsvärdet. 

För de materiella anläggningstillgångarna där 

skillnaden i förbrukningen av betydande 

komponenter bedömts vara väsentlig har de 

delats upp i komponenter och skrivs av 

separat. Flertalet tillgångar som övertogs från 

kommunen är upplagda på samma sätt som 

de övertogs. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller 

tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 

redovisade värde. Utgifter för löpande 

underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 

beräknade nyttjandeperiod eftersom det 

återspeglar den förväntade förbrukningen av 

tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Avskrivningen redovisas som kostnad i 

resultaträkningen. 

Nyttjandeperiod 
Komponenter Nyttjandeperiod 

Byggnader 20-75 år 

Processkonstruktioner 30-75 år 

El o automation 10-35 år 

Maskiner o pumpar 10-30 år 

Markanläggningar 15-75 år 

Inventarier o verktyg 3-10 år 

Transportmedel 5-15 år 

Anläggningsavgifter* 75 år 

*Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med 

201805. 

Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som operationella 

leasingavtal. 

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd 

förstagångshyra men exklusive utgifter för 

tjänster som försäkring och underhåll, 

redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden. 

Koncernförhållanden 
Bolaget ägs till 100 % av Munkedal kommun. I 

resultat- och balansräkning samt not redovisas 

mellanhavanden till andra företag som ingår i 

Munkedal kommun under rubriken 

koncernföretag inom Munkedal kommun.  

Bolaget äger 11 % av Västvatten AB. I resultat- 

och balansräkningen samt not redovisas 
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mellanhavanden till Västvatten AB under 

rubriken intresseföretag. 

Noter 

Noter till resultaträkningen 

 

År 2018 är reviderad, 117 tkr är flyttat från not 7 

Ränteintäkter. 

 

 

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd 

personal. Tjänster för administration, drift och underhåll 

har köpts från Västvatten AB. 

 

År 2018 är reviderad, 117 tkr är flyttat till not 2 Övriga 

rörelseintäkter – övriga intäkter. 

 

Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %, en sänkning 

från föregående år med 0,6 procentenheter. 

Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 2016, 

2017 och 2018. Ärendet är vidare till förvaltningsrätten 

Not 1 Nettoomsättning 

 2019 2018 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 
Munkedal kommun 

1 189 1 064 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 
koncernföretag inom 
Munkedal kommun 

2 408 2 448 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 

övriga 

18 343 18 377 

Årets periodiserade 
anläggningsavgifter 

402 461 

Årets överuttag (-)/ 
underuttag (+) 

brukningsavgifter 

-566 -914 

Summa 21 776 21 436 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 

 2019 2018 

Erhållna kommunala 
bidrag 

685 720 

Destruktionsintäkter 
slam – 

Koncernföretag inom 
Munkedal kommun 

608 671 

Destruktionsintäkter 
slam – övriga 

68 128 

Övriga intäkter 447 242 

Summa 1 808 1 761 

Not 3 Övriga Externa kostnader 

 2019 2018 

Köp av tjänster från 
Västvatten AB 

(intresseföretag) 

9 078 8 853 

Elkostnader 1 960 2 031 

Slamkostnader 1 402 1 237 

Befarade skadestånd 
översvämningar 

22 0 

Övriga driftkostnader 2 554 2 384 

Summa 15 016 14 505 

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer 

EY 2019 2018 

Revisionsuppdrag 41 29 

Andra tjänster 0 0 

Summa 41 29 

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen 

 2019 2018 

Löner och 
ersättningar  

98 46 

(varav tantiem o.d.) 0 0 

Sociala kostnader  22 11 

(varav 
pensionskostnader) 

O 0 

Övriga 
personalkostnader 

13 10 

Summa 133 67 

Not 6 Avskrivningar 

 2019 2018 

Avskrivningar på  
VA-anläggningar 

3 480 3 311 

Avskrivningar på 
maskiner 

848 829 

Avskrivningar på 
inventarier 

88 85 

Summa 4 416 4 225 

Not 7 Ränteintäkter 

 2019 2018 

Ränteintäkter 
bankkonto 

0 0 

Ränteintäkter 
kortfristiga fordringar 

13 21 

Ränteintäkter 
skattekonto 

0 0 

Summa 13 21 

Not 8 Räntekostnader 

 2019 2018 

Räntekostnader till 
Munkedal kommun 

2 013 2 108 

Övriga 
räntekostnader 

21 -1 

Summa 2 034 2 107 

Not 9 Skatt på årets resultat 

 2019 2018 

Skattekostnad 2019 -2  

Skattekostnad 2018 0 0 

Summa -2 0 
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och handlar om att beskattas för räntekostnaden 

gentemot Munkedal kommun. Om Skatteverket vinner 

processen innebär det en extra beskattning på cirka 400 

tkr årligen. 

Upplysning: Bolaget har inga leasingavtal utan enbart 

serviceavtal. 

Nyttjanderättsavtal finns med 6 mån uppsägningstid. 

Hyra 10,5 tkr/år. 

 

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera. 

Noter till balansräkningen 

 

 

 

 

Avstämning skatt på årets resultat 

 2019 2018 

Ej avdragsgilla 
kostnader 

8 2 

Ej skattepliktiga 
intäkter 

0 0 

Summa 8 2 

Not 10 Förslag till vinstdisposition 

 2019 2018 

Balanserade 
vinstmedel 

0 0 

Årets resultat 0 0 

Summa 0 0 

Not 11 VA-anläggningar 

 2019 2018 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

157 252 154 775 

Årets anskaffningar 19 602 2 477 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

176 854 157 252 

   

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-73 587 -70 276 

Årets avskrivningar -3 482 -3 311 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-77 069 -73 587 

Redovisat värde vid 
årets slut 

99 785 83 665 

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar 

 2019 2018 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

13 712 13 156 

Årets anskaffningar  0 556 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

13 712 13 712 

   

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-9 236 -8 407 

Årets avskrivningar -846 -829 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-10 082 -9 236 

Redovisat värde vid 
årets slut 

3 630 4 476 

Not 13 Inventarier 

 2019 2018 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

3 150 3 122 

Årets anskaffningar 0 28 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

3 150 3 150 

   

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-2 476 -2 391 

Årets avskrivningar -88 -85 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-2 564 -2 476 

Redovisat värde vid 
årets slut 

586 674 

Not 14 Pågående investeringar 

 2019 2018 

Ingående nedlagda 
utgifter 

16 093 4 343 

Årets nedlagda 
utgifter 

22 942 14 811 

Under året överfört 
färdigställda 

-19 602 -3 061 

Redovisat värde vid 
årets slut 

19 433 16 093 
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En del av bolagets långfristiga upplåning sker genom 

revers till kommunen. Reversen är på 81 000 tkr, nyttjas 

gör 76 203 tkr. Se mer i Förvaltningsberättelsen-Resultat 

och ställning-Finansiering och räntekostnader. 

Utlåningsränta utgörs av genomsnittlig räntekostnad vid 

kommunens upplåning + en administrativ marginal på 

0,15 % inklusive utestående räntebindningar. 

Bolaget har en kredit genom utnyttjande av checkkredit 

via kommunens kontosystem. Bolaget har inte ställt 

någon säkerhet för koncernkontokrediten. 

 

 

 

 

Under 2018 har Munkedal Vatten AB börjat hantera 

egen upplåning via i dagsläget Kommuninvest. Lånen är 

just nu rörliga med tillsvidare kapitalbindning. 

Not 15 Andelar i intresseföretag 

Västvatten AB 
556901-9622 

2019 2018 

Säte Uddevalla Uddevalla 

Andelar av röster 
och kapital 

11 % 11 % 

IB 
Bokfört värde 

275 500 

Årets försäljning 0 -225 

UB Eget kapitalandel 275 275 

Resultatandel 0 0 

Not 16 Uppskjuten skattefordran 

 2019 2018 

Uppskjuten 
skattefordran på 

osäkra kundförluster 

0 0 

Summa 0 0 

Not 17 Fordringar/Lån av kommunen 

 2019 2018 

Likvida medel 
kommunens 
bankkonto 

11 896 7 440 

Beviljad kredit 2 000 2 000 

Utnyttjad kredit 0 0 

Övrig fordran 
Munkedal kommun 

0 54 

Summa 11 896 7 494 

Not 18 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet 

 2019 2018 

Överfört till VA-fond 
2019 

566  

Överuttag VA-
kollektivet 2019 

-566  

Överfört till VA-fond 
2018 

-914 -914 

Överuttag VA 
kollektivet 2018 

914  914  

Överfört till VA-fond 
2017 

-730 -730 

Överuttag VA-
kollektivet 2017 

730 730 

Överfört till VA-fond 
2016 

-2 920 -2 920 

Överuttag VA 
kollektivet 2016 

5 022 5 022 

Justering 2016 1 1 

Överuttag VA 
kollektivet 2015 

92 92 

Underuttag VA 
kollektivet 2014 

-3 302 -3 302 

Överuttag VA 
kollektivet 2013 

297 297 

Överuttag VA 
kollektivet 2012 

810 810 

Summa 0 0 

Not 19 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter 

 2019 2018 

Upplupna intäkter 157 195 

Förutbetalda 
kostnader 

119 121 

Summa 276 316 

Not 20 Antal Aktier 

 2019 2018 

Antal Aktier (st) 2 500 2 500 

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500 

Not 21 Avsättningar 

 2019 2018 

Befarade skadestånd 0 0 

Summa 0 0 

Not 22 Externa Lån 

 2019 2018 

Kommuninvest 26 000 5 000 

Summa 26 000 5 000 

Not 23 VA fond 

 2019 2018 

IB VA fond 4 564 3 650 

Överfört VA-fond 566 914 

UB VA-fond 5 130 4 564 
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Händelser efter balansdagen 
I Munkedal kommun och Sotenäs kommuns 
Kommunfullmäktige blev beslutad taxeökning gällande 
brukningstaxa lägre än vad styrelsen gick upp med som 

förslag. Detta föranledde budgetjusteringar i båda 
bolagen som även påverkar övriga bolag som är ägare till 
Västvatten AB. 
 
I Munkedal stryks satsningen på inmätningar under 
2020. Inmätningarna kommer istället att ske i Uddevalla 
Vatten AB. 
 
I Sotenäs avvaktas rekryteringen av en 
underhållstekniker. Detta påverkar de andra bolagen då 
denna var budgeterad i Västvatten AB och därmed fanns 
med som en kostnadsbärare av OH -kostnader (system, 
hyra, fordon osv.) För Munkedals del innebär det något 
ökade kostnader. 
 
I Västvatten AB så har projektledartjänst som hyrts ut till 
Uddevalla kommun sagts upp och kommer inte generera 
några intäkter 2020. Det innebär för Munkedal Vatten 
ABs del en ökad kostnad.  
 
Skatteverkets beslut av inkomstdeklaration 2018 har 
överklagats och ligger nu hos Förvaltningsrätten. 
Skatteverket anser att bolagen ska betala skatt på räntan 
för de kommunala lånen. 
 
Regeringens utredning angående framtida 
slamhantering. Eventuella konsekvenser av denna 
utredning utreds. 
 
Inga övriga händelser sedan balansdagen är av sådan art 
att de ger en väsentlig ekonomisk vinning eller förlust.  

 

  

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld 

 2019 2018 

Aktuell skattefordran 0 0 

Aktuell skatteskuld 2 1 

Summa 2 1 

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter 

 2019 2018 

Upplupna 
ränteintäkter 

673 0 

Upplupna elkostnader 
december 

174 193 

Upplupna 
entreprenörskostnader 

3 770 1 513 

Upplupna 
underhållskostnader 

0 154 

Övriga upplupna 
driftkostnader 

52 17 

Summa 4 669 1 877 

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

 2019 2018 

Ställda panter Inga Inga 

Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Resultat- och balansräkning kommer att 

föreläggas årsstämman 2020-03-10 för 

fastställelse. 

Munkedal 2020-02-25 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-02-24 

 

Dnr: KS 2020-000087 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Ombudsinstruktion Årsredovisning 2019 Munkbo AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av resultat  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD    

Sammanfattning 

Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är ännu inte 

undertecknad av revisorerna. Redovisningen för 2019 visar på ett resultat efter 

skatt på 0,6 mnkr.  

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals 

kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en 

sammanlagd uthyrningsbar yta på 35 638 m² på tre orter i kommunen; Munkedal, 

Hedekas och Dingle.  

 

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är  
 
- underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och kundnytta  
- marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler  
- utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida fastighetsbestånd till 

bostadsmarknadens efterfrågan. 
 

Resultat 

Resultatet efter skatt uppgår till 0,6 mnkr (2,5 mnkr) och beror till stor del på 

återhållsamhet av underhåll. 

Direktavkastningen, beräknat som driftnettot i förhållande till fastigheternas bokförda 

värde, uppgår för 2019 till 4,49 % (4,81%). 

Marknad 

Den genomsnittliga vakansgraden för året har minskat jämfört med föregående år och 

uppgår till 0,5 % (1,4 %). Årets hyresbortfall har minskat och uppgår till 0,26 mkr (1,35) 

vilket motsvarar 0,7 % (1,6 %) av grundhyran. Detta kan förklaras med att det har varit 

färre outhyrda lägenheter under året.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-02-24 
 

KS 2020-000087 
Sida 

2(3) 

 

Flyttningsfrekvensen är 15 % (22 %) vilket innebär att 82 (119) lägenheter avflyttades 

under 2019. Efterfrågan på lägenheter bedöms vara oförändrad. 

 

 

 

Intern kontroll 

Inget rapporterat. 

 

Viktiga händelser  

Renoveringen på utsidan i Hedekas har avslutats. Renoveringen omfattade 

Anemonvägen 3, 5 och 7 samt Begoniavägen 8.  

Under året har en byggrätt på Jonsäng avyttrats. 

En ny plan för fastighetsunderhåll gällande åren 2020-2028 har antagits av styrelsen. 

Radon har mätts i ett stort antal lägenheter enligt krav från Miljönämnden. Resultat 
visade att några lägenheter har höga radonhalter. 
 

Ett nytt uthyrningssystem har införts, som minskar administration, kortar tiden en 
lägenhet står outhyrd och är mer kundvänligt. 
 

Utmaningar framåt 

Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat för att 

stärka bolagets ekonomi långsiktigt. 

 

Måluppfyllelse enligt ägardirektiv 

Ägaren har ställt upp fyra finansiella mål direktiven: 

 Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) skall uppgå till minst 0,75 % av 
bolaget totala kapital. Årets resultat, 0,035 % 

 Bolagets soliditet skall öka med 0,5 procentenheter per år. Årets resultat 0,4 % 

 Bolaget skall återinvestera positiva resultat i verksamheten eller använda resultatet 
till att amortera av på lån. Under året har bolaget amorterat 10 miljoner, ytterligare 
amorteringar förbereds. 

 Bolaget skall vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet genomförs, dock 
minst var tredje år, jämföra direkt och totalavkastningen över tid med liknande 
bolag. Detta var inte aktuellt under 2019. 

 

Det kan konstateras att bolagets resultatnivå måste öka för att måluppfyllelsen ska 

öka.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Bolagets resultatnivå är låg. Inriktningen kommande år måste vara att öka 

resultatnivån så att bolagets finansiella ställning stärks. 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 
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Beslutet expedieras till: 

Ombud för Munkbo AB 

Ekonomiavdelningen 

175



 

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 
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2020-02-24 

 

Dnr: KS 2020-000088 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Ombudsinstruktion Årsredovisning 2019 Dingle 

industrilokaler AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  

 Godkänner föreslagen disposition av underskott  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna   

Sammanfattning 

Dingle Industrilokaler AB har inkommit med Resultat och balansräkning. Årets 

resultat uppgår till -1 kr.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga särskilda konsekvenser  

Håkans Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-25 

 

Dnr: KS 2020-000091 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av överskott  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    

Sammanfattning 

Årets resultat landar på ett överskottskott om 24 tkr. 

Markberedningar har startat på Sohlbergsområdet för att möjliggöra uppförandet 

av bostäder och lokaler för verksamheter    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Det positiva resultatet stärker det egna kapitalet 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 
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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 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-25 

 

Dnr: KS 2020-000090 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Ombudsinstruktion Bokslut 2019 Grönskan 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras 

följande: 

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen 

Fastställa resultat- och balansräkning  

Godkänna föreslagen disposition av resultatet  

Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter    

Sammanfattning 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 

att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals kommun och i föreningens hus, 

mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för 

permanent boende om inte annat särskilt avtalats. Föreningen ska i sin verksamhet 

även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning. 

 

Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 18 personer. 

Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 17personer. 

Även Riksbyggen och Munkedals kommun är medlemmar. 

 

Årets resultat före fondförändring visar ett överskott på 419 tkr (f. år. 1 325 tkr).  

Föreningens driftskostnader har ökat med ca 750 tkr jämfört med föregående år. 

Det beror främst på ökade reparations-och underhållskostnader. Man har under 

året även genomfört obligatorisk ventilationskontroll. Räntekostnaderna ligger i 
nivå med föregående år.  

 

Föreningens underhållsplan uppdaterades senast 2018 och visar på ett 

underhållsbehov för:  

Dinglegården på 10 023tkr för de närmaste 8 åren och för Sörbygården (inkl 

Läkarstationen) på 10 541tkr för de närmaste 8 åren, totalt 2 570tkr/år. Avsättning 

för verksamhetsåret har skett med totalt 1 380 tkr. Styrelsen beräknar att framtida 

underhållsåtgärder ska täckas av fonderade medel, höjda avgifter och ev. 

nyupptagna lån.  

 

Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 2019-01-01 då avgifterna höjdes 

med 2 %för bostäder och lokaler. Efter att ha antagit budgeten för det kommande 

verksamhetsåret har styrelsen beslutat om en höjning med 2% den 2020-01-01. 

 

 

Intern kontroll 

Inget rapporterat. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-02-25 
 

KS 2020-000090 
Sida 

2(2) 

 

Viktiga händelser 

Inget rapporterat.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Positivt resultat under året före avsättning och ianspråktagande av underhållsfond. 

Avsättningen till underhåll har gjort med 1 380 tkr. Underhållsplanen visar på ett 

behov av 2 570 tkr de kommande åtta åren. 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 
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Årsredovisning 
 RB Koop Hrf Sörby-
Dinglegården 
Org nr: 769600-9880 
 

2019-01-01 – 2019-12-31 
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Förvaltningsberättelse 
 Styrelsen för RB Koop Hrf Sörby-

Dinglegården får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 

2019-01-01 till 2019-12-31  

 

Beloppen i årsredovisningen anges i hela kronor om inte annat anges. 

 

Verksamheten 
 
Allmänt om verksamheten 

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa och förvalta 

fastigheter i Munkedals Kommun och i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta 

bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt 

främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning. 

 

Föreningen har sitt säte i Munkedals Kommun. 

 

Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till 16 772 447 kr. 

 

Årets resultat uppgår till 419 089 kr (f.g år 1 325 832). 

 

Föreningens driftskostnader har ökat med ca 750 tkr jämfört med föregående år. Det beror främst på ökade reparations- 

och underhållskostnader. Man har under året även genomfört obligatorisk ventilationskontroll. Räntekostnaderna ligger 

i nivå med föregående år. 

 

I resultatet ingår avskrivningar med 1 297 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 1 716 tkr. Avskrivningar 

påverkar inte föreningens likviditet. 

 

Föreningens likviditet har under året förändrats från 284 % till 380%.  

 
Antagen budget för kommande verksamhetsår är fastställd så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar. 

 

 

Fastighetsuppgifter 
Föreningen äger fastigheterna Krokstads-Hede 1:8, Krokstads-Hede 1:108, Dingle 1:114, Dinge 4:4 i Munkedals 

kommun. Krokstads-Hede 1:8, Dingle 1:114 och 4:4 förvärvades av Munkedals kommun. Krokstad-Hede 1:108 

förvärvades av Hemsö Vårdfastigheter AB den 2011-12-21. 

Fastigheternas adress är Dinglevägen i Hedekas och Allmänna Vägen i Dingle.   

 

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Folksam genom Proinova som försäkringsmäklare.  

 

Bostadsområdet Sörbygården omfattar 

Lägenheter Lokaler P-platser 

38 10 42 

 

Bostadsområdet Dinglegården omfattar 

Lägenheter Lokaler P-platser Garage 

29 8 25 2 

 

Fastigheten Läkarstationen omfattar 

Lägenheter Lokaler 

1 1 
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Sörbygården      
Total tomtarea:    9 381,00 m² 

Total bostadsarea:    1 473,50 m² 

Total lokalarea: 
   

1 887,50 m² 

Total bostads- och lokalarea: 
  

3 361,00 m²        

Dinglegården      
Total tomtarea:    6 554,00 m² 

Total bostadsarea:    1 290,00 m² 

Total lokalarea: 
   

993,50 m² 

Total bostads- och lokalarea: 
  

2 283,50 m²        

Läkarstationen      
Total tomtarea:    336,00 m² 

Total bostadsarea:    53,50 m² 

Total lokalarea: 
   

360,00 m² 

Total bostads- och lokalarea: 
  

413,50 m² 

     

Årets taxeringsvärde Sörbygården  
  

4 169 000 kr 

Föregående års taxeringsvärde 
  

2 811 000 kr 
       
Årets taxeringsvärde 

Dinglegården   3 225 000 kr 

Föregående års taxeringsvärde   2 546 000 kr 
       
Årets taxeringsvärde 

Läkarstationen   - kr 

Föregående års taxeringsvärde   - kr 
       
Årets taxeringsvärde totalt   7 394 000 kr 

Föregående års taxeringsvärde totalt  5 357 000 Kr 

    

Föreningen är frivilligt momsregistrerad för verksamhetslokaler:     

Sörbygården   56,15%      

Dinglegården   43,50%      

Läkarstationen   71,30%      

         

Föreningens väsentliga lokalavtal:          

Vård och omsorg   Munkedals Kommun   Sörbygården och Dinglegården 

Vårdcentral   Västra Götalands landsting  Läkarstationen Hedekas   

 

Riksbyggens kontor i Uddevalla har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. 

 

Hyresgästföreningen är medlem i Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Bohus-Älvsborg. 

Hyresföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Genom intresseföreningen kan 

hyresrättsföreningen utöva inflytande på Riksbyggens verksamhet samt ta del av eventuell utdelning från Riksbyggens 

resultat. Utöver utdelning på andelar kan föreningen även få återbäring på köpta tjänster från Riksbyggen. Storleken på 

återbäringen beslutas av Riksbyggens styrelse. 

 

Föreningen har ingått följande väsentligare avtal:         

Riksbyggen    Förvaltningsavtal      

Försäkringar    Folksam      

Bixia, Vattenfall, Energikundservice El      

Stanley Security    Brandlarm      

Schindler Hiss AB   Hissar      

Sappa/Canal Digital AB   Tv-abonnemang 

 

Samfällighet         

Föreningen är delaktig i Hedekas och Dingle vägsamfällighet    
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Teknisk status 
 

Årets reparationer och underhåll: För att bevara föreningens hus i gott skick utförs löpande reparationer av 

uppkomna skador samt planerat underhåll av normala förslitningar. Föreningen har under verksamhetsåret utfört 

reparationer för 980 tkr och planerat underhåll för 776 tkr. Eventuella underhållskostnader specificeras i avsnittet ”Årets 

utförda underhåll”. 

 

Föreningens underhållsplan uppdaterades senast 2018 och visar på ett underhållsbehov för:  

Dinglegården på 10 023 tkr för de närmaste 8 åren och för Sörbygården (inkl Läkarstationen) på 10 541 tkr för de 

närmaste 8 åren, totalt 2 570 tkr/år. Avsättning för verksamhetsåret har skett med totalt 1 380 tkr. Styrelsen beräknar att 

framtida underhållsåtgärder ska täckas av fonderade medel, höjda avgifter och ev. nyupptagna lån.  

 

Fondens behållning 

2019-12-31 

2019 2018 2017 2016 2015 

UH fond ing balans  3 765 714 2 878 123 1 756 373 1 017 757 643 241 

Årets avsättning 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 079 200 832 300 

Årets utförda 

underhåll 

 - 775 785  - 492 409 -258 250 -340 584 -457 784 

UH fond utg balans 4 369 929   3 765 714 2 878 123 1 756 373 1 017 757 

 

Föreningen har utfört respektive planerat att utföra nedanstående underhåll. 

Utfört underhåll       Kommentar   År 

Byte av armaturer     Sörbygården 2016 

Renovering 2 lgh     Sörbygården 2016 

Asfaltering anslutning huvudentré  Sörbygården 2016 

Byte diskmaskin Storkök   Sörbygården 2016 

Målning fönster källare   Sörbygården 2017 

Renovering ytskikt läkarmottagning  Läkarstationen 2016 

Byte av tak    Läkarstationen 2017 

Nya tvättmaskiner    Sörbygården 2018 

Markiser    Dinglegården 2018 

Dränering    Dinglegården 2018 

 

Årets utförda underhåll (i kr) 

Beskrivning Belopp Kommentar 

Installationer, kodlås, selfcookingcenter 109 tkr 
Sörbygården/Dinglegården 

Huskropp utvändigt, hustvätt, fasad  667 tkr 
Sörbygården 

 

Planerat underhåll       År 

Sörbygården      
Målning av träfasad och fönster   2019 

Utbyte av utebelysning, hela anläggningen  2019 

Underhåll av balkonger/trall   2019 

Utbyte av vitvaror    sker löpande 

Ommålning av lägenheter   sker löpande 

Ombyggnad lokal 603 till lägenhet   2019 

Dinglegården     
Lagning av asfaltsytor   2019 

Underhåll av balkonger/trall   2019 

Målning av trygghetsboende/LSS  2019 

Målning inomhus allmänna utrymme  2019 

Utbyte av vitvaror    sker löpande 

Ommålning av lägenheter   sker löpande 
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Efter senaste stämman och därpå följande konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft följande sammansättning 

 
Styrelse 

Ordinarie ledamöter Uppdrag Mandat t.o.m. ordinarie stämma 

Henrik Palm Ordförande kommunen 2020 

Christer Nilsson Ledamot kommunen 2020 

Jan Petersson Ledamot kommunen 2020 

Iren Johansson Ledamot stämman 2020 

Olof Lundberg Ledamot Riksbyggen 2020 

 

Styrelsesuppleanter Uppdrag Mandat t.o.m. ordinarie stämma 

Karin Blomstrand Suppleant kommunen 2020 

Nina Andersson Suppleant kommunen 2020 

Jan Terje Skaarnes Suppleant kommunen 2020 

Eva Tisell Suppleant Riksbyggen 2020 

 

 
Revisorer och övriga funktionärer 

Ordinarie revisorer   Mandat t.o.m. ordinarie stämma 

Johan Nilsson Revisor kommunen 2020 

Martin Johansson Auktoriserad revisor 2020 

 

Revisorssuppleanter   Mandat t.o.m. ordinarie stämma 

Håkan Skenhede Revisor kommunen 2020 

Anders Karlsson Auktoriserad revisor 2020 

 

 

 

 

Medlemsinformation 
 

Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 18 personer.      

Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 17 personer. 

Dessutom är Riksbyggen och Munkedals kommun medlemmar. 

 

Omflyttning 

Omflyttningsfrekvens under verksamhetsåret: 

2019 4 Överlåtelser varav 2 Dinglegården 2 Sörbygården  

2018 6 överlåtelser varav 3 Dinglegården 3 Sörbygården 
 

2017 4 överlåtelser varav 3 Dinglegården 1 Sörbygården 
 

2016 18 överlåtelser varav 5 Dinglegården 13 Sörbygården 
 

2015 18 överlåtelser varav 6 Dinglegården 12 Sörbygården 
 

2014 8 överlåtelser varav 3 Dinglegården 5 Sörbygården 
 

185



 

Årsavgifter 

Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 2019-01-01 då avgifterna höjdes med 2 % för bostäder och lokaler. 

Efter att ha antagit budgeten för det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om en höjning med 2 % den 

2020-01-01. 

 

Under räkenskapsåret har hyrorna i genomsnitt uppgått till: 

 

Sörbygården         

För bostäder 1 230 kr/kvm och för lokaler 1 036 kr/kvm.        

         

Dinglegården         

För bostäder 1 408 kr/kvm och för lokaler 1 426 kr/kvm.        

 

Läkarstationen  

För bostäder genomsnitt 788 kr/kvm och för lokaler 351 kr/kvm. 

 
 

 

Miljö 

Föreningen köper energitjänster av Riksbyggen för att ge en överblick och kontroll över föreningens samlade 

energianvändning.       

- Genom att använda energieffektiva lågenergilampor gör föreningen energibesparingar.   

- Föreningen har installerat bergvärme på Dinglegården och Sörbygården.     
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Flerårsöversikt 

 

Resultat och ställning (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsättning 7 235 7 093  6 987 6 833 6 722 

Resultat efter finansiella poster 419 1 326 1 017 724 780 

Balansomslutning 40 178 41 737 42 950 43 365 42 917 

Soliditet % 15 14 10 8 6 

Likviditet % 380 284 192 164 121 

Driftkostnader, kr/m² (exkl 

reparationer och underhåll) 352 316 323 326 300 

Ränta, kr/m² 69 70 105 154 174 

Lån, kr/m² 5 427 5 657 5 889 6 120 6 219 

Vattenförbrukning kmb Sörbygården 2 599 2 375 2 802 3 060 3 532 

Vattenförbrukning kbm Dinglegården 2 342 2 208 2 341 3 117 2 704 

Elförbrukning, kWh, Sörbygården 502 232 498 802 515 997 514 149 503 502 

Elförbrukning, kWh Dinglegården 454 988 470 128 441 476 477 144 455 208 

 
 

      

 

Nettoomsättning: intäkter från årsavgifter, hyresintäkter mm som ingår i föreningens normala verksamhet med avdrag 

för lämnade rabatter. Nettoomsättningen har justerats så att även el-, värme och vattenavgifter ingår i beräkningen. 

   

Resultat efter finansiella poster: Se resultaträkningen.  

   

Soliditet: beräknas som eget kapital inklusive egen kapitalandel (f.n. 78 %) av obeskattade reserver i procent av 

balansomslutningen.  

 

Driftkostnader, kr/ m², ränta kr/m² och lån kr/m² har samtliga bostadsareor och lokalareor som beräkningsgrund. 
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Förändringar i eget kapital 
 

 

Eget kapital i kr 
Bundet Fritt 

   Medlems-

insatser 

  Underhålls- 

fond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 

Belopp vid årets början 1 586 261   3 765 713 -869 827 1 325 832 

Extra reservering för under-håll enl. 

stämmobeslut       

Disposition enl. årsstämmobeslut     1 325 832 -1 325 832 

Reservering underhållsfond    1 380 000 -1 380 000  

Ianspråktagande av underhållsfond    -775 785 775 785  

Nya insatser och upplåtelseavgifter       

Överföring från uppskrivningsfonden       

Årets resultat      419 089 

Vid årets slut 1 586 261   4 369 928 -148 210 419 089 

 

 

Resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande finns följande medel i kr 
 

Balanserat resultat 456 005 

Årets resultat 419 089 

Årets fondavsättning enligt stadgarna -1 380 000 

Årets ianspråktagande av underhållsfond 775 785 
 

Summa 270 880 

 

  
 

270880 
Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: 

 0  270880  

Att balansera i ny räkning i kr     270 880 

 

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 

tillhörande bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning 
  

 

 2019-01-01 2018-01-01 

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31 
 

Rörelseintäkter m.m.   

Nettoomsättning Not 2 7 234 831 7 093 258 

Övriga rörelseintäkter Not 3 470 0 

Summa rörelseintäkter 7 235 301 7 093 258 
 

Rörelsekostnader 
  

Driftkostnader Not 4 -3 889 128 -3 135 049 

Övriga externa kostnader Not 5 -968 175 -725 263 

Personalkostnader Not 6 -184 665 -92 716 

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar Not 7 -1 296 520 -1 322 553 

Summa rörelsekostnader -6 338 489 -5 275 581 

Rörelseresultat 896 812 1 817 677 
 

Finansiella poster 
  

Resultat från övriga finansiella 

anläggningstillgångar Not 8 1 920 1 920 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not 9 18 627 14 884 

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 10 -498 271 -508 650 

Summa finansiella poster -477 723 -491 845 

Resultat efter finansiella poster 419 089 1 325 832 
 

 
 
 

 

Årets resultat 419 089 1 325 832 

 

 

Tillägg till resultaträkningen 
  

Avsättning till underhållsfond           -1 380 000 -1 380 000 

Ianspråkstagande av underhållsfond  775 785                            492 409      

Resultat efter fondförändring -185 126 438 241 
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Balansräkning 
  

 

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31 

 

TILLGÅNGAR 

 

Anläggningstillgångar 
 

 

Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark Not 11 33 790 432 35 086 952 

Summa materiella anläggningstillgångar 33 790 432 35 086 952 

 

Finansiella anläggningstillgångar 
  

Andra långfristiga värdepappersiinehav Not 12 20 000 20 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar 20 000 20 000 

Summa anläggningstillgångar 33 810 432 35 106 952 

 

Omsättningstillgångar 
 

Bränslelager Not 13 35 244 59 566 

Summa Lager och pågående arbeten 35 244 59 566 
 

Kortfristiga fordringar 
  

Kund-, avgifts- och hyresfordringar Not 14 173 905 5 940 

Övriga fordringar Not 15 8 859 8 909 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 16 93 562 88 985 

Summa kortfristiga fordringar 276 326 103 835 
 

 

Kassa och bank 
  

Kassa och bank Not 17 6 055 791 6 466 681 

Summa kassa och bank 6 055 791 6 466 681 

Summa omsättningstillgångar 6 367 361 6 630 081 

 

Summa tillgångar 40 177 793 41 737 033 
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Balansräkning 
  

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
 

Eget kapital 
   

Bundet eget kapital 
  

Medlemsinsatser 
 

1 586 261 1 586 261 

Fond för yttre underhåll 
 

4 369 928 3 765 713 

Summa bundet eget kapital 5 956 189 5 351 974 

 

Fritt eget kapital 
  

Balanserat resultat 
 

-148 209 -869 827 

Årets resultat 
 

419 089 1 325 832 

Summa fritt eget kapital 270 880 456 005 

Summa eget kapital 6 227 069 5 807 980 

 

SKULDER 
 
 

 

Långfristiga skulder 
  

Övriga skulder till kreditinstitut Not 18 32 275 000 33 675 000 

Summa långfristiga skulder 32 275 000 33 675 000 
 

Kortfristiga skulder 
  

Övriga skulder till kreditinstitut Not 18 600 000 600 000 

Leverantörskulder Not 19 284 232 25 481 

Skatteskulder Not 20 43 432 36 762 

Övriga skulder Not 21 37 993 -33 687 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 22 710 067 1 625 498 

Summa kortfristiga skulder 1 675 724 2 254 054 

Summa eget kapital och skulder 40 177 793 41 737 033 

 

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31 
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Kassaflödesanalys 
  

Belopp i kr 
2019-12-31 2018-12-31 

 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 419 089 1 325 832 

 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 

Avskrivningar 1 296 520 1 322 553 

   

 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 1 715 609 2 648 385 

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Lager/bränslelager (ökning-, minskning+) 24 322 47 299 

Kortfristiga fordringar (ökning -, minskning +) -172 491 7 710 

Kortfristiga skulder (ökning +, minskning -) -578 329 -935 459 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 989 110 1 767 934 

 

 

 

Finansieringsverksamheten 
 

Förändring av skuld -1 400 000 -1 400 000 

Inbetalda insatser/ kapitaltillskott 0 0 
 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 400 000 -1 400 000 

 
1 

Årets kassaflöde -410 890 367 934 

   

Likvida medel vid årets början 6 466 680 6 098 746 

   

Likvida medel vid årets slut 6 055 791 6 466 680 

   

Upplysning om betalda räntor 

För erhållen och betald ränta se notförteckning   

   

   

1 
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Noter  
  

 

Not 1 Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). 

 
 

Redovisning av intäkter 
Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas 

som intäkt. Ränta och utdelning redovisas som en intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de 

ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Skatter och avgifter 
En hyresrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. En hyresrättsförenings ränteintäkter är 

skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande 

fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning 

med 22 procent.  

 

Underhåll/underhållsfond 
Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej 

finns med i underhållsplanen. 

 
Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning 

enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital 

efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. 

Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga 

föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg 

till resultaträkningen. 

 

Pågående ombyggnad 
I förekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansräkningen till dess att arbetena 

färdigställts. 

 
Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

 
Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker 

vid bestående värdenedgång. 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är 

sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att 

anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 

in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar. 
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Avskrivningstider för anläggningstillgångar 
 

Materiella anläggningstillgångar Avskrivningsmetod Avskrivningstid 
 

Ursprunglig byggnad 
 

Linjär 
    

Stomme 
 

Linjär 
 

100 
  

Fasad 
  

Linjär 
 

40 
  

Fönster 
 

Linjär 
 

50 
  

Yttertak 
 

Linjär 
 

40 
  

Invändigt 
 

Linjär 
 

15 
  

Vatten och avlopp 
 

Linjär 
 

50 
  

Installationer - kyl och värmepumpar Linjär 
 

15 
  

Luftbehandling 
 

Linjär 
 

30 
  

El 
  

Linjär 
 

40 
  

Hissar  
 

Linjär 
 

25 
  

Installationer - styr och övervakning Linjär 
 

25 
  

Köksutrustning 
 

Linjär 
 

15 
  

Övrig utrustning 
 

Linjär 
 

50 
  

Tillkommande och utbytta komponenter 
    

Dörrstängare Dinglegården Linjär 
 

15  
 

Ombyggnad 

Läkarstationen 

Läkarstationen Linjär 
 

30  
 

Fönster Läkarstationen Linjär 
 

30  
 

Dörrstängare Sörbygården Linjär 
 

15  
 

 

Komponentindelning 

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 

komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 

eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.  

Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 

 

Markvärdet är inte föremål för avskrivningar 
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Beloppen i årsredovisningen anges i hela kronor om inte annat anges. 
 

 

Not 2 Nettoomsättning 
  2019-01-01 

2019-12-31 
2018-01-01 
2018-12-31 

Sörbygården   

Hyror, bostäder 1 813 880 1 765 886 

Hyror, lokaler 1 919 528 1 881 900 

Hyresbortfall, bostäder -34 462 -31 024 

   

Läkarstationen   

Hyror, bostäder 42 168 41 340 

Hyror, lokaler 132 376 129 784 

Hyresbortfall, lokaler -6 120 -6 000 

   

Dinglegården   

Hyror, bostäder 1 812 552 1 779 781 

Hyror, lokaler 1 399 552 1 374 284 

Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder -6 669 0 

   

Sörbygården   

Lokaler Sörbygården ersättning för merkostnad, matsal, hemkunskap. 162 026 157 307 

 
 

Summa nettoomsättning 7 234 831 7 093 258 
 

 
 

 

Not 3 Övriga rörelseintäkter 
  2019-01-01 

2019-12-31 
2018-01-01 
2018-12-31 

Fakturerade kostnader 470 0 

 
 

Summa övriga rörelseintäkter 470 0 
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Not 4 Driftkostnader 
 2019-01-01 

2019-12-31 
2018-01-01 
2018-12-31 

Underhåll -775 785 -492 409 

Varav Sörbygården (-655 923) (-475 427) 

Varav Dinglegården (-119 862) (-16 982) 

Varav Läkarstationen 0 0 

Reparationer -980 025 -725 521 

Varav Sörbygården (-552 062) (-517 740) 

Varav Dinglegården (-402 848) (-190 762) 

Varav Läkarstationen (-25 115) (-17 019) 

Fastighetsavgift och fastighetsskatt -25 051 -18 381 

Vägavgifter -18 750 -17 087 

Försäkringspremier -61 479 -56 044 

Kabel- och digital-TV -7 946 -9 588 

Återbäring från Riksbyggen 8 100 10 375 

Systematiskt brandskyddsarbete -40 915 -52 321 

Sotning -11 063 -6 007 

Obligatoriska besiktningar -208 295 -56 835 

Bevakningskostnader -1 598 -997 

Övriga utgifter, köpta tjänster -90 298 -65 402 

Snö- och halkbekämpning -18 130 -81 567 

Förbrukningsinventarier -14 580 -7 495 

Vatten -283 241 -225 406 

Fastighetsel -1 039 928 -1 090 075 

Uppvärmning -131 914 -98 719 

Sophantering och återvinning -139 545 -132 032 

Förvaltningsarvode drift -48 684 -9 539 

 
 

Summa driftkostnader -3 889 128 -3 135 049 
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Not 5 Övriga externa kostnader 
  2019-01-01 

2019-12-31 
2018-01-01 
2018-12-31 

Förvaltningsarvode administration -668 168 -654 235 

IT-kostnader 0 -1 113 

Arvode, yrkesrevisorer -38 324 -45 233 

Övriga förvaltningskostnader -288 -798 

Kreditupplysningar -225 -585 

Kontorsmateriel 0 -1 033 

Telefon och porto -9 774 -7 318 

Medlems- och föreningsavgifter -3 649 -3 149 

Bankkostnader -2 630 -2 967 

Övriga externa kostnader -245 118 -8 831 

 
 

Summa övriga externa kostnader -968 175 -725 263 

 
 

 
Not 6 Personalkostnader 
  2019-01-01 

2019-12-31 
2018-01-01 
2018-12-31 

Lön till kollektivanställda -126 924 -54 264 

Styrelsearvoden -11 625 -11 375 

Sammanträdesarvoden -9 826 -8 000 

Arvode till övriga förtroendevalda och uppdragstagare -4 000 -3 000 

Övriga kostnadsersättningar -9 794 -147 

Sociala kostnader -22 496 -15 930 

 
 

Summa personalkostnader -184 665 -92 716 
 

 

Antalet anställda          1  1 
 

 

Not 7 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

  2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

Avskrivning Byggnader -1 253 875 -1 279 908 

Avskrivningar tillkommande utgifter -42 645 -42 645 

 
 

Summa avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 296 520 -1 322 553 

 
 

 

 
 

 

Not 8 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 
  2019-01-01 

2019-12-31 
2018-01-01 
2018-12-31 

Utdelning från andelar i Riksbyggens Ek.förening 1 920 1 920 

 
 

Summa resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 1 920 1 920 

 
< 
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Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
  2019-01-01 

2019-12-31 
2018-01-01 
2018-12-31 

Ränteintäkter från likviditetsplacering 18 627 14 884 

 
 

Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 18 627 14 884 

 
 

 

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter 
  2019-01-01 

2019-12-31 
2018-01-01 
2018-12-31 

Räntekostnader för fastighetslån -415 432 -422 068 

Övriga räntekostnader -652 -894 

Övriga finansiella kostnader -82 187 -85 688 

 
 

Summa räntekostnader och liknande resultatposter -498 271 -508 650 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Not 11 Byggnader och mark 
Anskaffningsvärden 

 2019-12-31 2018-12-31 

Vid årets början   

Byggnader 52 834 750 52 834 750 

Mark 7 088 000 7 088 000 

Tillkommande utgifter 3 300 174 3 300 174 

 63 222 924 63 222 924 

Summa anskaffningsvärde vid årets slut 63 222 924 63 222 924 
 

 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början   

Byggnader 25 302 852 24 022 944 

Tillkommande utgifter 2 833 120 2 790 475 

 28 135 972 26 813 419 

Årets avskrivningar   

Årets avskrivning byggnader 1 253 875 1 279 908 

Årets avskrivning tillkommande utgifter 42 645 42 645 

 1 296 520 1 322 553 

Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut 29 432 492 28 135 972 

Restvärde enligt plan vid årets slut 33 790 432 35 086 952 

Varav 

Byggnader 26 278 023 27 531 898 

Mark 7 088 000 7 088 000 

Anslutningsavgifter 424 409 467 054 
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Taxeringsvärden 
  2018 2017 

Bostäder 6 979 000 5 027 000 

Lokaler 415 000 330 000 

 
 

Totalt taxeringsvärde 7 394 000 5 357 000 

varav byggnader 6 397 000 4 794 000 

varav mark 997 000 563 000 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2019-12-31 2018-12-31 

Andelar i Riksbyggen Ek. förening 20 000 20 000 

 
 

Summa andra långfristiga värdepappersinnehav 20 000 20 000 

 
 

 
 

 

 

 

Not 13 Bränslelager 
  2019-12-31 2018-12-31 

Bränslelager 35 244 59 566 

 
 

Summa bränslelager 35 244 59 566 

 
 

 

Not 14 Kund- avgifts- och hyresfordringar 
  2019-12-31 2018-12-31 

Avgifts- och hyresfordringar 11 879 5 940 

Kundfordringar 162 026 0 

 
 

Summa kund-, avgifts- och hyresfordringar 173 905 5 940 

 
 

 

 

Not 15 Övriga fordringar 
  2019-12-31 2018-12-31 

Skattekonto 8 859 8 909 

 
 

Summa övriga fordringar 8 859 8 909 
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2019-12-31 2018-12-31 

Förutbetalda försäkringspremier 63 016 61 479 

Förutbetalda driftkostnader 30 546 26 516 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 991 

 
 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 93 562 88 985 

 
 

 

 

 

Not 17 Kassa och bank 
  2019-12-31 2018-12-31 

Bankmedel 5 256 930 4 238 303 

Transaktionskonto 798 861 2 228 378 

 
 

Summa kassa och bank 6 055 791 6 466 681 

 
 
 

 

 

 

 

Not 18 Övriga skulder till kreditinstitut 
 2019-12-31 2018-12-31 
 

Inteckningslån 32 875 000 34 275 000 

Nästa års amortering på långfristiga skulder till kreditinstitut -600 000 -600 000 

Långfristig skuld vid årets slut 32 275 000 33 675 000 
 
 

Tabellen nedan anges i hela kronor.  

Kreditgivare Räntesats
* 

Villkorsändringsdag Ing.skuld Nya lån/ Omsatta 

lån 

Årets amorteringar Utg.skuld 

SWEDBANK 0,98% 2020-02-25 2 950 000,00 0,00 100 000,00 2 850 000,00 

SWEDBANK 0,98% 2020-02-25 7 900 000,00 0,00 100 000,00 7 800 000,00 

SWEDBANK 1,01% 2020-04-28 2 975 000,00 0,00 900 000,00 2 075 000,00 

SWEDBANK 1,81% 2020-08-28 8 400 000,00 0,00 100 000,00 8 300 000,00 

SWEDBANK 1,28% 2020-12-22 8 330 000,00 0,00 100 000,00 8 230 000,00 

SWEDBANK 1,38% 2021-10-25 3 720 000,00 0,00 100 000,00 3 620 000,00 
 

Summa   34 275 000,00 0,00 1 400 000,00 32 875 000,00 

 
*Senast kända räntesatser 

 

Under nästa räkenskapsår ska föreningen amortera 600 000 kr varför den delen av skulden kan betraktas som kortfristig 

skuld. Beräknad amortering de närmaste fem åren är ca 600 000 kr årligen. 
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Not 19 Leverantörskulder 
  2019-12-31 2018-12-31 

Leverantörskulder 284 232 25 481 

 
 

Summa leverantörskulder 284 232 25 481 

 
 

 

Not 20 Skatteskulder 
  2019-12-31 2018-12-31 

Skatteskulder 43 432 36 762 

 
 

Summa skatteskulder 43 432 36 762 

 
 

 

Not 21 Övriga skulder 
  2019-12-31 2018-12-31 

Mottagna depositioner 3 300 3 300 

Skuld för moms 34 693 -36 987 

 
 

Summa övriga skulder 37 993 -33 687 

 
 

 

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2019-12-31 2018-12-31 

Upplupna löner 21 625 19 375 

Upplupna sociala avgifter 8 000 7 000 

Upplupna räntekostnader 130 356 130 671 

Upplupna kostnader för reparationer och underhåll 313 335 148 038 

Upplupna elkostnader 104 643 164 386 

Upplupna kostnader för renhållning 2 956 6 307 

Upplupna revisionsarvoden 33 000 33 000 

Beräknat förvaltningsarvode 0 163 580 

Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter 96 152 953 141 

 
 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 710 067 1 625 498 

 

 

 

 

Ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31 

Fastighetsinteckning 5 678 000 5 678 000 
 

 

Eventualförpliktelser   

Föreningen har inte identifierat några eventualförpliktelser   

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång   

 

Sedan räkenskapsårets utgång har inga händelser, som i väsentlig grad påverkar föreningens ekonomiska ställning, 

inträffat.  
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Styrelsens underskrifter 
 

 

___________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Christer Nilsson 

 

 

____________________________________________ 

Jan Pettersson 

 

 

____________________________________________ 

Olof Lundberg 

 

 

____________________________________________ 

Henrik Palm 

 

 

____________________________________________ 

Iren Johansson 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats  

 

 

 

____________________________________ 

Martin Johansson 

Auktoriserad revisor 

 

________________________________ 

Johan Nilsson 

Förtroendevald revisor 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-13 

 

Dnr: KS 2020-000062 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 samt 

beslut om kommunalt partistöd 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals redovisning för 

kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Moderaterna i 

Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 7 x 11 825 kr (82 775) 

Totalt: 94 600 kr    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 

 

Moderaterna inkom 2020-02-06 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare       

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Moderaterna i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2020-62 

Slutarkiv för KS 2019-97 
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Munkedals 
Kommun 

2020 -02- o 6 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Juridisk person* Organisationsnummer: 

Moderaterna i Munkedal 802522-9603 

Adress: Postadress: 

Hasselvägen 2 455 34 Munkedal 

Telefon: Bankkonto eller BG/PG: 

8368-3 913 179 272-4 

* Registrerad lokal partiförening 

Erhållet partistöd: ____ 9_3_0_0_0_ kr Redovisningen avser år: 2019 

Ordförande: 

Henrik Palm 

Kassör: 

Frida Ernflykt 

Redovisnin s eriod 1 ianuari - 31 december 
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats: 

Under föregående år så har vårt partistöd använts till: 

Valkampanjer inför EU-valet i maj 2019 

Utbildningar för våra medlemmar 

Övriga kampanjer 

Inköp av profilkläder till medlemmar 

Julbord 

Samt lite sparande för en buffert inför kampanjer till nästa val 

Granskningsintyg 
Härmed int as att artiet har fölit ändamålet för Re ler för kommunalt artistöd i Munkedals kommun 

Intygas av Namnförtydligande 

~rh -f" 5chevt:/.l,),,n /£ ~ 
Datum Ort 

Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal 

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 10 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330 
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Sida 1 av 1 

Munkedals 
Kommun 

2015-08-19 MUNKEDALS KOMMUN 

2020 -02- 0 6 

Redovisning av erhållet partistöd 

J 

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier 

som är representerade i fullmäktige. 

Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Munkedals kommun lämna en 

skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som 

anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. 

Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild 

granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 

partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser. 

Enligt 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen ges partistöd för att "stärka partiets ställning i 

den kommunala demokratin". 

Kommentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att 

ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs, 

eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i kommunallagen, innebär 

det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får, under vissa förutsättningar, besluta 

att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap. 11 § tredje stycket kommunallagen. 

Närmare om innehållet i redovisningen 

Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media 

möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. 

Den närmare utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I propositionen1 finns 

följande vägledande uttalande: 

"Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande 

bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta 

allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som 

eventuellt sparats från tidigare år." 

Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att 

stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat 

framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 

utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

1 Regeringens proposition 2013/14: 5 Vital kommunal demokrati 

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 74 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-20 

 

Dnr: KS 2018-000036 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Redovisning av arbetet med Tillgänglighetsdatabasen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för redovisningen och lägga den till 

handlingarna.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 29 april 2019, § 42, behandlat en motion om 

tillgänglighet och bland annat beslutat att arbetet med tillgänglighetsdatabasen ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige senast den 31 mars 2020. 

 

Föreligger nu en redovisning av arbetet med Tillgänglighetsdatabasen.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga särskilda konsekvenser. 

 

Folkhälsa 

God fysisk tillgänglighet för alla främjar folkhälsan. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Administratören av Tillgänglighetsdatabasen 
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2020-02-12  

    

Dnr KS 2018-36 

 

 

 

 

Rapport - Tillgänglighetsdatabasen  

Tidigare beslut 

Kommunfullmäktige behandlade den 29 april 2019, § 42, en motion från Karin 

Blomstrand om tillgänglighet. Kommunfullmäktige beslutade bland annat att 

information om hur arbetet med Tillgänglighetsdatabasen fortgår ska ges senast 

2020-03-31. 

 

Bakgrund 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2009 att Munkedals kommun 

skulle ansluta sig till Tillgänglighetsdatabasen (TD). Initiativet kom från en motion 

inlämnad under 2008. Syftet med att ansluta sig var två: dels att underlätta 

arbetet med att identifiera de lätt avhjälpta hinder som enligt lag skulle vara 

åtgärdade 2011 dels att skapa möjlighet för funktionshindrade att aktivt delta i 

samhällslivet.                         

Tillgänglighetsdatabasen är en databas på internet där verksamheter beskrivs så på 

ett sådant sätt att besökare med funktionshinder själva kan fatta beslut om de kan 

besöka platsen. Tillgänglighetsdatabasen nås via kommunens hemsida (www.t-

d.se) där kan man även söka på andra kommuner. 

 

Sedan den första databasen TD1 har det även funnits en andra databas TD2 och 

den 21 maj 2019 lanserades TD3. Eftersom det inte går att migrera över 

informationen utan alla anläggningar behöver inventeras om har man satt ett 

slutdatum om fem år. Den 1 juli 2025 kommer TD2 att släckas ned på hemsidan. 

Då planeras att alla anläggningar ska vara inventerade i TD3. 

Arbetets genomförande  

Det upplägg som har valts innebär att två resurspersoner från AME ska arbeta med 

inventeringen. Planering och administration sköts av Henriette Alsterlin som är 

Avtalsadministratör för Tillgänglighetsdatabasen. 
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Inventeringen 

Inventeringen började i kommunhuset Forum för att sedan fortsätta på 

äldreboenden, skolor, turistanläggningar etc. Även verksamheter som inte har 

kommunen som huvudman inventeras. Inventeringen sker genom mätning av 

trösklar, parkeringar för rörelsehindrade, ramper, toaletter etc. samt mätning       

av ljushetskontrast i lokalerna.  

Planeringen för år 2020 är att inventera Sporren, Kunskapens hus, AME med 

Paviljongen, Centrumskolan, Hällevadsholms skola, Hedekas skola, Munkedals 

museijernväg, badplatserna (Gårvik, Saltkällan, Kolstorpevattnet och Sannesjön), 

turistanläggningar mm. Beroende på hur mycket de hinner med att inventera. Den 

tiden som resurspersonerna har för inventering är ca 4 timmar i veckan. De utgår 

från Dingle och om de ska inventera på exempelvis Hedekas skola eller i Munkedals 

tätort får man lägga till körtiden dit.  

 

Anläggningar som har inventerats i TD3 från juni 2019. 

 

1. Kommunhuset 

2. Biblioteket (länkad till kommunhuset). 

3. Saltkällans Rastplats 

4. Maltes stig 

5. Allégården 

6. Ekebacken 

7. Munkedalsskolan 

8. Kungsmarksskolan 

9. Sporthallen (länkad till Kungsmarksskolan). 

10. Bruksskolan  

11. Bruksskolans gymnastiksal (länkad till Bruksskolan).  

 

 

Henriette Alsterlin 

TD-Administratör 

Administrativa avdelningen 
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