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

Vårt uppdrag är att
•
•
•
•
•

möta alla med respekt och eftertanke
stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
göra mesta möjliga nytta för våra brukare
arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter
• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete
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Dnr: KS 2021-000087

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Delårsrapport jan-april för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport omfattande
perioden januari-april 2021

Sammanfattning
Det prognostiserade resultatet för kommunstyrelsen är en positiv avvikelse mot
budget med 520 tkr. I prognosen har det även beräknats att förfogandeposten på 1
mnkr kommer att tas i anspråk med 340 tkr och att anslaget på 1 mnkr för arbetet
med översiktsplanen förbrukas helt.
Kommundirektörens verksamhet har en positiv avvikelse på 370 tkr vilket kan
hänföras till förfogandeposten som inte använts fullt ut.
För HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och löneavdelningen ligger prognosen på
budget.
Administrativa avdelningen prognosticerar ett litet överskott om 150 tkr.
Investeringar
Prognosen visar att anslagen kommer inte förbrukas helt under året. Den stora
osäkerheten är anslaget för digitalisering som är avhängigt andra förvaltningars
planering av digitaliseringsprojekt. Anslaget för nytt ekonomisystem bedöms
användas i sin helhet. Totalt visar prognosen på att 0,8 mnkr kommer inte
förbrukas av anslaget på 4,2 mnkr.
Måluppföljning
Samtliga av verksamhetsmålen för kommunstyrelsen ligger avstämningen av
måluppfyllelsen under hösten. Arbete pågår i enlighet med aktivitetsplanen. Det är
således för tidigt att bedöma måluppfyllelsen till denna rapport.
Åtgärder
Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse i prognosen för helåret. Oavsett det så
arbetar förvaltningen med att effektivisera sina processer och minska kostnaderna
där detta är möjligt.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Delårsrapport april 2021
Kommunstyrelsen
Nämndsordförande
Kommunstyrelsens ordförande Jan Hognert (M)

Förvaltningschef
Kommundirektör Håkan Sundberg

Vår, vitsippa

9

Ansvarsområde
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller
delägda bolagsverksamhet.
Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet och ansvara för den egna
förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet.

Viktiga händelser
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande
Har under perioden startat upp och arbetat med förstudien för ett nytt särskilt
boende/trygghetsboende.
En ny klimat- och miljöstrategi har tagits fram.
Underlag för nya verksamhetsmål inom kommunstyrelsens ansvarsområde har tagits fram. Målen
kommer beslutas av kommunstyrelsen i juni.
I april meddelade Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande att de avslutar sina
uppdrag i Munkedals kommun i september 2021. Båda menar att de ser fördelar med att deras
ersättare kommer på plats innan valet 2022.
HR-avdelningen
Viktiga händelser för HR-avdelningen under perioden januari-april, har bland annat inneburit att
arbeta med resultatet av medarbetarenkäten (OSA-enkäten 2020). Fortsatt stödja förvaltningarna vid
avveckling av anställda och omorganisationer. Fortsatt och intensifierat arbetet med hantering av
kort- och långtidssjukfrånvaro. Avdelningen har även genomfört löneöversynen med riktade
struktursatsningar för bland annat förskolelärare, lärare, enhetschefer, undersköterskor, fortsatt
avveckling/omställning på grund av förvaltningars budgetbeslut samt hög andel rekryteringar av
anställda.
Förberedelser inför upphandling av nytt HR- och lönesystem ihop med SML kommunerna har
påbörjats.
Fyra chefs- och ledardagar för samtliga chefer i kommunen har genomförts.
Färdigställt förslag till kompetensplattform som antogs av kommunstyrelsen och som var ett av KS
verksamhetsmål för 2020. Färdigställt material för introduktion av nyanställda "vägledning för
nyanställd medarbetare" samt samordnande av tvärsektoriell grupp för framtagning av digitala
utbildningar/kompetenshöjande insatser, är igång.
Startat rekryteringsprocesser för förvaltningschef till välfärdförvaltningen samt kommundirektör.
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen har arbetat mestadels på distans för att minska smittspridningen av Covid-19.
Mer av avdelningens stöd till budgetansvariga har skett genom digitala uppföljningsmöten.
Avdelningen har under våren planerat för en flytt till postlokalen. Den kommer ske i månadsskiftet
maj/juni.
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Fortsatt arbete med att digitalisera våra internfakturor har skett och nu är fakturaprocessen
digitaliserad så långt det är möjligt. Uppföljningen av hur mycket fakturor som löper med automatik
till betalning visar att andelen ökar. Det är ett framgångsrikt arbete som genomförts och det sparar
tid för ansvariga chefer.
Upphandlingen av nytt ekonomisystem har pågått under perioden. Flera dialogmöten med
intresserade leverantörer har genomförts. Dialogen har utgjort ett underlag för framtagandet av
förfrågningsunderlaget. Annonsering kommer ske i maj.
Avdelningen har haft en lägre servicenivå inom upphandling då vi inte har haft full bemanning.
Administrativa avdelningen
Flera verksamhetssystem har anslutits till e-arkiv och skarp lagring av dokument har påbörjats. En
kommuntidning har tagits fram och har distribuerats till samtliga hushåll. En ny säkerhetsstrateg har
rekryterats och har påbörjats sin anställning. Strategen delas 50 % med Sotenäs kommun.
Kommunfullmäktiges sammanträden har hållits digitalt och med stöd av ett särskilt närvaro- och
röstningssystem. En ny telefonväxel håller på att införas efter upphandling av SML-IT.
Löneavdelningen
Vi har fortsatt arbetet med att öka självrapporteringen direkt i Heroma. Beslut har tagit att avbryta
införandet av LAS-hantering samt anställningsavtal i Heroma och istället fortsätta att ha dessa
funktioner i WinLas.
Beslut är fattat att påbörja upphandling av HR- och lönesystem under innevarande år. Målsättningen
är att upphandlingen ska vara klar och eventuellt införandet färdigt sommaren 2023.

Ekonomi
Resultaträkning
Konto
Intäkter
Summa Intäkter

Utfall Jan - Apr
2020

Utfall Jan - Apr
2021

Bud Jan - Apr
2021

Avvikelse Jan Apr 2021

6 742

6 322

6 129

194

6 742

6 322

6 129

194

-9 790

-9 794

-9 885

91

Övriga verksamhetskostnader

-14 502

-13 774

-14 424

650

Summa Kostnader

-24 292

-23 568

-24 309

741

Summa Resultaträkning

-17 550

-17 246

-18 180

934

Personalkostnader

Förvaltningen redovisar per april ett utfall på 17 246 tkr och en positiv budgetavvikelse på 934 tkr.
Största överskottet finns hos administrativa avdelningen och kommundirektörens ansvarsområde.

Intäktsanalys
Intäkterna för perioden uppgår till 6 322 tkr vilket är 194 tkr mer än budgeterat.
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Budgetavvikelsen för förvaltningen avser främst ersättning från Försäkringskassan avseende
kompensation för höga sjukkostnader och högre intäkter än budgeterat beroende på att 50% tjänst
som säkerhetsstrateg säljs till Sotenäs kommun.
Förvaltningens intäkter är lägre jämfört med samma period föregående år. Detta beror främst på
interna intäkter för datorer inom administrativa avdelningen. Intäkterna för datorer var ej
budgeterade då dessa var interna och gick jämt upp med kostnaderna.

Kostnadsanalys
Förvaltningens totala kostnader har en positiv avvikelse med 741 tkr mot budget.
Personalkostnaderna för perioden är 91 tkr lägre än budgeterat, beror bland annat på att
förvaltningen er har ersatt vakanser vid föräldraledigheter.
Personalkostnaderna för perioden ligger i nivå jämfört samma period föregående år.
Övriga verksamhetskostnader för perioden är 650 lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget för
övriga verksamhetskostnader beror främst på lägre kostnader för översiktsplan än samt KS
förfogande post är ej nyttjad under perioden.
Övriga verksamhetskostnader är 728 tkr lägre än föregående år. Avvikelsen beror främst på högre
kostnader föregående av avseende datakostnader.

Driftredovisning ansvar
Ansvar

2020 Utfall
Helår

2021 Prognos
helår

2021 Budget
Helår

2021 Avvikelse
Prognos

-28 653

-28 609

-28 979

370

HR-Avdelning

-4 671

-5 192

-5 192

0

Ekonomiavdelningen

-7 537

-8 059

-8 059

0

Löneenheten SML

-2 580

-2 862

-2 862

0

Administrativa avdelningen

-9 199

-9 287

-9 437

150

-52 639

-54 010

-54 530

520

Kommundirektör

Summa Kommunstyrelsen

Det prognostiserade resultatet för kommunstyrelsen är en positiv avvikelse mot budget på 520 tkr.
Kommundirektör

4

12

För kommundirektörens ansvar prognostiseras ett överskott om 370 tkr, vilket är ett större överskott
än beräknat i prognosen i februari som var 300 tkr. Kostnaden för arbete med översiktsplanen är
beräknat till 1000 tkr. I prognosen har det även beräknats att 340 tkr förfogandeposten på 1000 tkr
kommer att tas i anspråk. Kommundirektörens gemensamma verksamhetskostnader prognostiseras
till 470 tkr, näringslivsverksamheten till 50 tkr och den politiska verksamheten till minus 150 tkr.
Kommundirektörens avvikelse mot budget för perioden januari till april uppgår till 462 tkr
HR -avdelningen
HR- avdelningen prognostiserar ett nollresultat.
HR - avdelningens avvikelse mot budget för perioden januari till april uppgår till minus 57 tkr. Det
beror främst på högre kostnader för företagshälsovård.
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningens prognostiserar ett överskott mot budget vid årets slut på 150 tkr. Avdelningen
beräknar ha ett överskott på personalkostnader till följd av sjukskrivningar och att man under del av
året inte ersatt en föräldraledighet.
Bilvårdsenheten beräknar ett underskott vid årets slut på minus 150 tkr
Totalt beräknar avdelningen ett noll resultat, vilket är en minskning mot prognosen i februari, då
ingen avvikelse mot budget prognostiserades.
Ekonomiavdelningens avvikelse mot budget för perioden januari till april uppgår till en positiv
avvikelse, 153 tkr. Det beror främst på lägre personalkostnader. Personalkostnaderna har minskat
främst till följd av att avdelningen ej har tillsatt vikarie under en längre föräldraledighet.
Bilvården visar ett underskott på 249 tkr. Det beror främst på att bilvården har budgeterat en vinst,
150 tkr för att finansiera översiktsplanen, färre bilar har avyttrats samt att service och reparationer
har ökat under året. Under tertial 2 kommer 2-3 bilar att avyttras.

Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut på 150 tkr.
Det för perioden redovisade resultatet på 368 tkr bedöms behöva minskas med uppskattningsvis 100
tkr beroende på supportkostnader för det nya växelsystemet som ännu inte inkommit till
kommunen. Växelfunktionen har också väsentligt högre kostnader i budget för konsultstöd med
mera som ännu inte har avropats. En stor del av avdelningens redovisade resultat hänger samman
med dessa lägre kostnader.
Införandet av e-arkiv har medfört högre kostnader än budgeterat. De ökade kostnaderna beror bland
annat på kostnader som den centrala projektledningen beslutat om avseende införandestöd. Det är
kostnader som kommunen inte kan påverka eftersom införandet är ett samarbete mellan samtliga
kommuner i Fyrbodal. Kostnaderna är 64 tkr högre än budgeterat.
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Kostnaderna för kommunikationsverksamheten är för nuvarande 68 tkr lägre än budgeterat, vilket
bland annat beror på att en planerad kommuntidning utkommer först i juni, samt att vissa insatser
inte kunnat göras på grund av pandemin.
I övrigt följer kostnadsställena för webb, folkhälsa och civilförsvar/säkerhet i stort sett budget, med
ett litet plusresultat.
Löneavdelningen
Prognos vid årets slut beräknas i nivå med budget på grund av ökade kostnader i samband med
upphandling av HR- och lönesystem (Projektledning- och konsultstöd).
Utfallet till och med april pekar på ett överskott på 257 tkr på grund av främst lägre
personalkostnader än beräknat samt även något lägre support och underhållskostnader med CGI.

Eget kapital
Nämnd

Ingående
eget kapital

Kommunstyrelsen

1346

Årets
resultat

Justerad
resultatöverföring

Utgående
eget kapital

Investeringsredovisning
Projekt

Utfall Jan - Apr
2021

1001 Digitalisering
1005 Uppföljningssystem
1082 Nätverkskomp O Dataserv

-13

1306 Förändrad dokumenthantering
1315 Nytt eHandelssys/ek.sys.
Summa Alla projekt

-13

Budget tot
2021

Prognos April
2021

-2 000

-1 500

-50

-50

-450

-250

-250

-150

-1 500

-1 500

-4 250

-3 450

Projekt 1001. Digitalisering. Projektet avser införande av e-tjänster inom olika områden av
administration. Budgetanslaget har utökats med föregående år överskott. Bedömningen i prognosen
är att en stor del kommer förbrukas under året.
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Projekt 1005. Uppföljningssystem beslutstöd Hypergene. Budgetanslaget kommer att förbrukas
under året.
Projekt 1082 Nätverkskomponenter används främst för utbyte och utbyggnad av accesspunkter i
verksamhetslokaler. En del av medlen beräknas användas för utbyggnad av så kallad fri wifi på i ett
antal publika miljöer.
Projekt 1306 beräknas användas till inköp av funktion för diarium på hemsidan för publik sökning av
ärenden och handlingar.
Projekt 1315 nytt ekonomisystem. Upphandling av nytt Ekonomiprogram pågår. Engångskostnaderna
i samband med byte av ekonomiprogram redovisas som investeringar. Budgetanslaget kommer att
förbrukas under året.

Personal
Attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro %
Sjukfrv %, ack
April 2020

Sjukfrv %, ack
April 2021

Åldersintervall

2.91%

4.80%

<=29

1.17%

4.39%

30-39

8.72%

11.84%

40-49

0.87%

0.77%

50-55
>=56

0.00%
1.52%

65-67

5.21%
0.00%

Sjukfrånvaron för perioden januari-april 2021 uppgår till 4,80 % vilket är en ökning jämfört med
föregående år där den uppgick till 2,91 %. Ökningen beror på längre sjukskrivningar samt mer
korttidsfrånvaro.

Antal anställda
Utfall 2020

Utfall 2021

Alla anställningsformer

47

45

Tillsvidare

44

42

3

3

Tidsbegränsad

Antalet anställda har totalt minskat med 2 personer jämfört med föregående år.
HR -avdelning
Förstärkning under perioden november-mars inför löneöversynen 2021, med en timanställd för
arbetet med lönekartläggning. En visstidsanställd medarbetare på grund av föräldraledighet.
Administrativa avdelningen
Antalet medarbetare har minskat med tre medarbetare 2021 jämfört med motsvarande period 2020.
En medarbetare hade i grunden en tidsbegränsad anställning på 50%. Medarbetarens uppdrag
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avvecklades egentligen under hösten 2019. En medarbetares uppdrag som kommunvägledare
upphörde på grund av arbetsbrist hösten 2020. Vidare har en medarbetare övergått till en annan
förvaltning vid det senaste årsskiftet. Det kan också noteras att den nye säkerhetssamordnaren är
anställd på 100% med placering på avdelningen, men att 50% av tjänsten säljs till Sotenäs kommun.
Slutligen har en medarbetare under det gångna året deltidspension med 25%.

Sysselsättning
Antal
anställningar
2020

Antal
anställningar
2021

2

3

0-74%
75-99%
100%

1

2

44

40

HR -avdelning
Fyra heltidsanställda, varav en timanställd under perioden.
Ekonomiavdelningen
Elva heltidsanställda och en visstidsanställd under perioden.
Administrativa avdelningen
En medarbetare har sedan ett år tillbaka deltidspension med motsvarande 25%.
Kommundirektör
Samtliga anställda är heltidsanställda.
Löneavdelning
Samtlig personal har önskad sysselsättningsgrad. En person tar ut 1 dag/vecka i semester och
därefter kommer den anställde att minska sin sysselsättningsgrad.

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Inriktningsmål

Bedömning

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

Nämndens verksamhetsmål och mått
Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Enligt den
aktivitetsplan som finns så ska mätningen av måluppfyllelsen ske under hösten. Arbete pågår dock
och till nästa rapport för jan-aug ska en bedömning av måluppfyllelsen kunna göras.
1.1 Verksamhetsmål: Skapa förutsättning för nya former av sysselsättning
Bedömning

Trend

8

16

Mått

Ansvarig

Utfall

Utredning om
möjlighet att
införa idéburet
offentligt
partnerskap (IOP)
har presenterats
för
kommunstyrelsen.

Eva Kläppe
Hellström

Mål 2021

Bedömning

Trend

1

1.2 Verksamhetsmål: Ökad inkludering genom att fler har sysselsättning
Bedömning

Trend

Senaste kommentar (2021-04-30):
Arbetet är påbörjat.
Mått

Ansvarig

Kön

Utredning om
möjlighet till
prestationsbaserat
försörjningsstöd
har presenterats
för
kommunstyrelsen

Eva
Kläppe
Hellström

Utfall

Mål 2021

Bedömning

Trend

1

2.1 Verksamhetsmål: Bra och attraktiva bostäder och boendemiljöer
Bedömning

Trend

Mått

Ansvarig

Arbete med att ta fram
bostadsförsörjningsprogram
har påbörjats.

Eva Kläppe Hellström

Utfall

Mål 2021

Bedömning

1

3.1 Verksamhetsmål: God tillgänglighet, service och bemötande
Bedömning

Trend

Mått

Ansvarig

Riktlinjer för gemensamt
förhållningssätt inom
förvaltningarna för fysisk
och digital tillgänglighet,
service och bemötande
har presenterats för
kommunstyrelsen

Peter Berborn

Utfall

Mål 2021

Bedömning

1

4.1 Verksamhetsmål: Klimatpåverkan ska beaktas inför politiska beslut

9
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Bedömning

Trend

Mått

Ansvarig

Konsekvensbeskrivning
med utgångspunkt i
klimatkonventionen har
införts i mall för
kommunens
tjänsteskrivelser

Peter Berborn

Utfall

Mål 2021

Bedömning

1

4.2 Verksamhetsmål: Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska sin klimatpåverkan ska öka
Bedömning

Trend

Mått

Ansvarig

Program för utbildning i
klimat- och miljöfrågor
för tjänstemän och
förtroendevalda är
framtaget.

Eva Kläppe Hellström

Kön

Bedömning

Trend

Framtid
HR -avdelning
Bland annat ska avdelningen arbeta för att öka digitaliseringen. Digitala, korta utbildningar tas fram
inom till exempel introduktion av nya chefer och medarbetare. Implementering och utbildning inom
modul för anställningsavtal med digital signering av anställningsavtal, LAS-hantering samt se på
möjligheter att automatisera till exempel enkäten om avgångssamtal.
Fortsatt arbete med fokus på KF:s mål om sänkt sjukfrånvaro i arbetsmiljöpolicyn.
Arbeta med att ta fram en ny ledar-medarbetarpolicy - med syfte att sätta fokus framåt och vilka
förmågor/kompetens som behövs från ledare och medarbetare i syfte att utifrån ett ökat
medarbetarengagemang, nå mål/ resultat i en omvärld i ständig förändring

Ekonomiavdelningen
Avdelningen ska i det korta perspektivet lägga fokus på att implementera det nya ekonomisystemet. I
det längre perspektivet så ska avdelningen utveckla samarbetet med Sotenäs kommunen för at
minska sårbarheten och kunna göra effektivitetsvinster.
Den fortsatta digitaliseringen ska inriktas på att automatisera processer, öka tillgängligheten samt
upprätthålla en bra service till de som har kontakt med avdelningen.

Administrativa avdelningen
10
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En diskussion om nämndsekreterarnas organisatoriska hemvist pågår. Ett förslag är att
nämndsekreterarna organisatoriskt överförs till de nämnder/förvaltningar de arbetar för. En ny
kommunsekreterare är under rekrytering.
Arbetet med införande av e-arkiv fortgår och fler verksamhetssystem är på väg att anslutas.
Den nyligen upphandlade telefonväxeln kommer att installeras inom kort och kommer att ge nya
möjligheter att ge öka tillgängligheten till invånare och näringsliv i kombination med fler e-tjänster
och chatbot.
Folkhälso- och säkerhetsstrategerna samarbetar kring de trygghetsskapande åtgärderna tillsammans
med verksamhetsrepresentanter och polis. Arbetet fortskrider och samordnas med liknande insatser
i Sotenäs kommun.
Webb- och kommunikationsverksamheten arbetar fortlöpande med utveckling av hemsida och
sociala medier. Ett samarbete ska påbörjas med övriga SML-kommuner kring de verktyg som används
för arbetet. En ny kommunikationsstrategi ska tas fram tillsammans med en grafisk manual.
Löneavdelning
Verksamheten ska fortsätta effektivisera och digitalisera fler arbetsprocesser. På sikt ska även
kostavdrag och pedagogiska måltider förhoppningsvis kunna ske på ett mer effektivare sätt än idag.
Det är vår ambition att även kunna hantera förtroendevaldas ersättningar direkt via Heroma eller
annat lämpligt verksamhetssystem. Integration med Skatteverket QID kommer att ske närmsta tiden
vilket kommer att öka kvalitén på de adresser, namn och personuppgifter som läggs in i Heroma.
Upphandling av HR- och lönesystem påbörjas under året och fokus kommer de närmsta åren vara att
göra en behovsanalys samt kravspecifikation och införande av eventuellt nytt system och nya
arbetssätt.

11

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-31

1(2)

Dnr: KS

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens Budget 2022 plan 2023-2024 med
verksamhetsmål
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2022 plan
2023–2024 med verksamhetsmål

Sammanfattning
Kommunstyrelsens budget utgår från den tilldelade preliminära budgetramen.
Kommunstyrelsen kommer bli kompenserad för indexuppräkningar, löneökningar
och för genomförda investeringar inom godkänd ram.
I förslaget ingår en utökning med en tjänst som digital strateg. Den föreslås
finansieras genom kommande personalomsättning/pensionsavgångar. När detta
gett ett ekonomiskt utrymme kommer rekrytering ske.
Kommunstyrelseförvaltningen behöver i egenskap av sitt strategiska uppdrag och
stödfunktion till övriga förvaltningar ha en resurs som samordnar den samlade
ansträngningen internt men även externt gentemot andra kommuner, regionen och
företag. Förvaltningen befinner sig själv i en utvecklingsresa mot digital
transformation som behöver stöd.
I övrigt föreslås att utökade moduler i Hypergene och anslaget för julklapp
finansieras via förfogandeposten med 430 tkr. För att finansiera E-arkiv och
kostnader för FVM föreslås fler åtgärder. En översyn genomförs med syfte att
digitalisera postgången och minska portokostnaden. En minskning av
skrivare/kopiatorer ska ske när leasingavtalen löper ut. Kommuntidningen
digitaliseras för att minska tryckkostnaderna. Totalt ska dessa åtgärder ge en
minskad kostnad med 290tkr.
Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till drygt 4 mnkr. Större investeringar är
nytt HR/Lönesystem, nya moduler i Hypergene samt anslag för fortsatt
digitalisering.
Ett förslag till nya verksamhetsmål har arbetats fram i dialog med
kommunstyrelsen och dessa har inkluderats i förslaget.
-

Munkedals kommun ska rusta för samhällssäkerhet, attraktivitet och service
Ökad inkludering genom att fler har sysselsättning
Bra och attraktiva bostäder samt boende- och vistelsemiljöer
God tillgänglighet, service och bemötande
Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska sin klimatpåverkan ska öka
Skapa förutsättningar för laddning av el-fordon

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan beskrivna förändringar

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

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

Leda och styra den egna förvaltningen och dess interna verksamheter

Leda och styra delegerade operativa verksamheter
I kommunstyrelseförvaltningen finns följande avdelningar som stöd till såväl kommunstyrelsen som till
övriga förvaltningar. Den består av HR-avdelning, ekonomiavdelning, löneenhet och en administrativ
avdelning.

HR-avdelningen
HR-avdelningen fortsätter att arbeta strategiskt och långsiktigt med kommunens kompetensförsörjning,
fokusområdet attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljömålen och ledarskapsutveckling. En ökad konkurrens om
arbetskraften råder på arbetsmarknaden, vilket innebär att Munkedal som arbetsgivare behöver arbeta
aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal. Det handlar också om att identifiera och
dra nytta av organisationens befintliga kompetens, genom arbete med kompetensplattformen och SKR:s nio
strategier för att möta kompetensutmaningen. HR-avdelningen kommer under året att fortsätta arbeta med
avveckling och omställning av personal utifrån förvaltningarnas beslut om effektiviseringar för att komma
ner i kostnader.
En fortsatt implementering och utveckling av ledarplattformen ger goda förutsättningar för ett hållbart
ledarskap och utgör en viktig del för att kunna nå effektiva verksamheter med ökad kvalitet och kontinuitet.
Ledarskapet är också en av nyckelfrågorna för att lyckas i frågan om sänkta sjuktal och ökad attraktivitet
som arbetsgivare.
Fortsatt arbete med utvecklingen att digitalisera och automatisera fler processer inom personalområdet i
samarbete med SML, till exempel digital signering av anställningsavtal och automatiskt utskick av
avgångsenkät. Effektiva processer som minimerar administration ger förutsättningar för medarbetare och
chefer att förbättra den verksamhet som de är anställda inom.

Ekonomiavdelningen
Under året kommer införandet av det nya ekonomisystemet vara i fokus. Upphandlingen pågår under 2021
tillsammans med Sotenäs och det nya ekonomisystemet ska tas i drift våren 2022. Avdelningen ska med
hjälp av systemet effektivisera sina processer. Målet är att vi kan öka automationen och minimera det
manuella arbetet. Avdelningen ska även fortsätta arbetet med att stödja den fortsatta digitaliseringen av
kommunens verksamhet. En viktig del där är att vi stödjer utbyggnaden av kommunens styr och
ledningssystem Hypergene som är en central del i kommunens verksamhetsstyrning.

Inom bilvården ska den fortsatta inriktningen vara att byta ut dieseldrivna fordon till fordon som drivs med
biogas alternativt laddbara elhybrider. Helt eldrivna fordon ska övervägas i takt med att infrastrukturen för
laddning byggs ut.

Administrativa avdelningen
Avdelningen har ett utökat uppdrag i den nya nämndsorganisationen. Från att ha varit två nämnder och två
utskott är det nu fem nämnder och ett myndighetsutskott som servas i nämndsadministrativa frågor. Därtill
kommer administrativ service för kommunfullmäktige, ett flertal beredningar samt facklig samverkan. De
administrativa processerna knutna till nämnderna ska effektiviseras genom en hög grad av digitalisering. Ett
exempel är införande av E-arkiv som delvis är infört under 2021. Arbetet med införandet kommer att fortgå
under 2022 och avdelningen kommer att delta och stödja det fortsatta införandet i de olika verksamheterna.
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Kommunstyrelseförvaltningen behöver i egenskap av sitt strategiska uppdrag och stödfunktion till övriga
förvaltningar ha en resurs som samordnar den samlade ansträngningen både internt men även externt
gentemot andra kommuner, regionen och företag. Förvaltningen befinner sig själv i en utvecklingsresa mot
digital transformation som behöver stöd. Det är viktigt för Munkedals kommun att kunna växla upp, anpassa
och följa utvecklingen mot en modern och attraktiv organisation som kan möta befolkningen och
näringslivets förväntningar. För det krävs en kompetensförstärkning och därför föreslås en utökning med en
dedikerad tjänst för uppdraget som digitaliseringsstrateg.
En e-tjänsteplattform är införd hösten 2020 och en av målsättningar är att utöka service och tillgänglighet
genom flera kvalificerade e-tjänster. En ny telefonväxel är upphandlad gemensamt med SML-kommunerna
samt Uddevalla/Vänersborg. Den nya växeln installeras vid halvårsskiftet 2021 och bedöms ge
förutsättningar för högre automatisering av telefonifunktionen. Tillsammans med bland annat utbyggda etjänster och chatbot bedöms tillgängligheten öka och gå i riktning mot 24/7-tillgänglighet.
Kommunen ska öka sin närvaro på sociala medier för att stärka sitt varumärke och attraktionskraft.
Kommunens hemsida samt INsidan ska kontinuerligt utvecklas för att vara relevanta.
Arbetet med att lyfta fram trygghets- och folkhälsoperspektivet i alla kommunala processer ska fortgå. Till
exempel ska fler konsekvensbeskrivningar av folkhälsoperspektivet framgå av tjänsteskrivelserna i de
kommunala beslutsprocesserna.
Arbetet med de kommunala beslutsprocesserna vid särskild händelse ska fortsatt utvecklas och stärkas
genom ett relevant planeringsunderlag samt kontinuerlig övning av samtliga beslutsfunktioner.

Löneenheten
Löneverksamheten bedrivs med avtalssamverkan tillsammans med Lysekils och Sotenäs kommuner. Den
gemensamma löneenheten organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation.
Enheten kommer fortsätta driva arbetet med att utveckla och effektivisera lönehanteringen genom ökad
självrapportering och digitalisering av fler arbetsprocesser. Syftet är att minimera pappersflöden och
manuella arbetsmoment. En annan målsättning är att nå så effektiva processer i löneadministrationen
samtidigt som de är kvalitetssäkrade och ger en hög tillgänglighet för användarna.

Näringsliv
Näringslivsstrategi samt Strategi för Turism- och Besöksnäring har antagits 2018 för perioden 2019 till 2023
och kommer att 2020 fortsatt förfinas via en handlingsplan som sträcker sig in i 2022. Funktionen
”Företagslots”, för att underlätta företagens myndighetskontakter, startade 2017 och under 2021 kommer
anpassas utifrån Insikt’s redovisningen och utvecklas för att ge företagarna ett så bra stöd som möjligt, där
de digitala möjligheterna ska ha prioritet även framöver.
För att underlätta nya etableringar och samordna insatserna har Samhällsbyggnadschefen och
Näringslivsutvecklaren, Kommundirektören och Kommunalrådet fortsatt med månadsmöte kring Etablering.
Denna form av dialog och stöd har gett bra resultat och växlas upp 2021 med starkare koppling till
systematiserade arbetssätt och fortsatt koppling med Position Väst, som är delregionens etableringsresurs,
men även till politiken och de delägda kommunala bolagen.
Innovationsarenan, som överfördes till ett annat projekt, med ökad fokus på affärscoaching och mötesplats
där Företagsarena prövas till och med halvåret 2021. Företagsarenan ska ge möjlighet för individer och
företag att utveckla sina affärsidéer på hemmaplan och på det sättet skapa tillväxt i kommunen.
Besöksnäringen utvecklas positivt och ökad samverkan mellan Näringslivsutveckling och Turismutveckling,
för ökad effektivitet inom områdena, ger fortsatt gott resultat. Deltagande i Position Väst olika
fokusområden är en viktig del i detta arbete. Ledord i samverkan med näringslivet är Stödja, Inspirera och
Engagera.
För det befintliga näringslivet finns ett Näringslivsråd. Näringslivsrådets nya skepnad, som startade 2017,
har utvärderats under 2019 med resultat att det fortsätter på den inslagna vägen med fortsatt förfining av
dess syfte och roll. En av dess grunder är att genomföra minst 6 frukostmöten och 2 kvällsmöten, vilket åter
tas upp 2021 och fortsätter planenligt även 2022. Större fokus kommer att läggas på de 7 olika
intresseorganisationerna via enskilda möten.
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Ekonomi
Ramförändring
Tkr
Nämnd, totalt driftsram

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2022

Plan
2023

54 527

55 080
553
553

55 080

55 080

Ramförändring mellan åren
Varav prisuppräkning förbund, bolag och sml*

Nämndens budget utgår från den tilldelade preliminära ramen.
* Kompensation för löner och kapital är avsatt centralt och kommer att kompenseras under året.

Resultaträkning
Utfall
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Övriga kostnader

-20 561
29 100
44 101

-15 863
29 648
40 742

-16 300
29 648
41 732

-16 300
29 648
41 732

-16 300
29 648
41 732

Nettokostnad/ram

52 640

54 527

55 080

55 080

55 080

Tkr
Intäkter
Personalkostnader

Investeringsbudget
Nedan presenteras investeringsbudget 2022, samt plan 2023-2024 för nämnden.
När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när
investeringen aktiveras.

Tkr
Kommunstyrelsen (reinvesteringar)
Data och nätverksprodukter
Uppföljningssystem
Nytt ekonomisystem
Förändrad dokumenthantering
Digitalisering
Nytt PA- och lönesystem

Summa investering

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

450
50
1 500
250
1 000

450
640
250
250
1000
1 500

450
145
0
250
1000
500

450
50
0
250
1000
0

3 250

4 090

2250

1750

Beskrivning av investeringar per projekt

Data- och nätverksprodukter (450 tkr):
Investeringen avser främst nätverksprodukter för datakommunikation. Det större antalet datorer och kraven
på snabbare datakommunikation tillsammans med allt större datamängder kräver investeringar i
nätverksprodukter för datakommunikation. Utbyggnaden görs löpande när behov uppstår.
 Beslutsstöd uppföljningssystem (640 tkr):
Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene såsom applikationerna för Hemtjänst (2022) och IFO. 2023
införande applikation för särskilt boende eller LSS. Applikationen leder till ökad digitalisering och
automatisering av utdata inom Välfärden.


Nytt ekonomisystem/fakturahanteringssystem (250 tkr):
Engångskostnader i samband med bytet av ekonomiprogram, redovisas som investeringar. Investeringen
beräknas starta 2020 och avslutas 2022.
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 Förändrad dokumenthantering (250 tkr):
Projektet avser fortsatt digitalisering av administrativa processer och införande av e-arkiv.
 Digitalisering (1 000 tkr):
Projektet avser införande av e-tjänster eller annan digitalisering inom olika områden av kommunens
verksamheter.
 Nytt PA- och lönesystem (1 500tkr):
Projektet avser upphandling av nytt PA-och lönesystem gemensamt med Sotenäs och Lysekil.

Verksamhetsförändringar 2022
Nr

Indexuppräkningar och utökningar

2022

1 Indexuppräkning Räddningstjänstförbundet

415

2 Indexuppräkning löneenheten SML

45

3 Indexuppräkning av miljöverksamheten

32

4 Indexuppräkning av SML-IT

51

5 Indexuppräkning av Fyrbodal kommunalförbund medlemsavgift,
Hypergene beslutstöd support och underhåll för applikation hemtjänst, IFO och
6
systematiska kvalitetsarbete skola (SKA)
7 E-arkiv. Gemensamt system för hela kommunen

10
310

8 Framtidens vårdinformationsmiljö FVM

110

9 Julgåva

120

Summa centrala avsättningar
10

Nr

180

1 273

Digitaliseringsstrateg

750

Summa utökningar

750

Förslag till anpassningar till prel.ram och omprioriteringar
Personalminskning vid pensionsavgång
Minskning av porto, skrivare/kopiering, digital kommuntidning
Ianspråkstagande av förfogandepost
Summa

750
290
430
1470

Nettosumma förändring av ram

553

Beskrivning av verksamhetsförändringar
Centrala avsättningar om 1 273 tkr enligt tabellen ovan kompenseras centralt.
1.

Uppräkning av förbundsavgift Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (415 tkr)
Enligt överenskommelse mellan medlemskommunerna har beslutat att förbundets budget ska räknas
upp enligt PKV med 1,9 % vilket innebär ökning av ram med 415 tkr. Munkedals del blir totalt för
budget 2022 11 783 tkr.

2.

Indexuppräkning löneavdelningen SML, avseende Munkedals kommuns del (45 tkr)
Löneverksamheten för SML bedrivs inom Munkedals kommun genom avtalssamverkan. Uppräkning sker
med 1,9 % enligt PKV vilket innebär en ökning med 45 tkr.

3.

Indexuppräkning av miljöverksamheten (32 tkr)
Miljöverksamheten bedrivs med samverkande kommuner Lysekil, Sotenäs och Munkedal.
Kommunstyrelsen ansvarar för utbetalning av anslag till Miljönämnden via avtalssamverkan i Sotenäs
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kommun och verksamhetens budget. Uppräkning sker med 1,9 % enligt PKV vilket innebär en ökning
med 32 tkr.
4.

Indexuppräkning för SML-IT (51 tkr)
IT verksamheten bedrivs via avtalssamverkan i Lysekils kommun och verksamhetens budget räknas
enligt anvisningar upp med 1,9 % enligt PKV, vilket innebär en ökning med 51 tkr.

5.

Indexuppräkning för Fyrbodal kommunalförbund (10 tkr)
Medlemsavgiften indexregleras årligen, för 2022 är avgiften 37 kronor per invånare.

6.

Hypergene beslutstöd support och underhåll för applikation hemtjänst, IFO och systematiska
kvalitetsarbete skola (SKA) (310 tkr)
Driftkostnader för support och underhåll för kommunens olika applikationer. Syftet med applikationer
inom hemtjänst, IFO och SKA är att kvalitetssäkra automatisera arbetssätt och rapporter.

7.

E-arkiv
Gemensamt arkiv inom Fyrbodal. Kommunens åtagande

8.

Framtidens vårdinformationsmiljö (110 tkr)
Kommunen åtagande i det regionens projekt ”Framtidens vårdinformationsmiljö”

9.

Julgåva (120 tkr)
Kostnader för julgåva har ökat, delas ut till samtliga anställda i kommunen från kommundirektören.

10. Digitaliseringsstrateg (750 tkr)
Munkedals strategi för digitalisering är ”att allt som kan digitaliseras ska digitaliseras där det skapar
nytta för medborgare och näringsliv samt frigör resurser till kärnverksamheten” (kommunens digitala
agenda, fastställd av kommunfullmäktige). Det gäller inom all verksamhet, såväl omsorg, vård,
utbildning som administration.
I grunden ska den digitala verksamhetsutvecklingen ske nära verksamheten, det vill säga inom varje
förvaltning. De två stora förvaltningarna barn- och utbildning respektive välfärd har inom kort var sin
lokal digitaliseringsstrateg/ verksamhetsutvecklare.
Kommunstyrelseförvaltningen behöver i egenskap av sitt strategiska uppdrag och stödfunktion till övriga
förvaltningar ha en resurs som samordnar den samlade ansträngningen både internt men även externt
gentemot andra kommuner, regionen och företag. Förvaltningen befinner sig själv i en utvecklingsresa
mot digital transformation som behöver stöd.
Uppdrag för digitaliseringsstrategen
Hålla samman kommunens samlade digitala transformation/ verksamhetsutveckling
Bidra till högre effektivitet inom förvaltningen genom smarta teknikval
Kartlägga medborgares och näringslivets behov av digitala tjänster
Bidra till att hitta digitala lösningar som är designade och anpassade för medborgares och näringslivets
nytta
Utveckla kommunorganisationens digitala mognad och kompetens
Arbeta konkret med utvecklingen av e-tjänster vilket innebär att designa och skapa integration med
verksamhetssystemen.
Aktivt arbeta för nätverksutbyggnad över hela kommunytan med bredbandsutbyggnad och mobila
lösningar. Utan digitala lösningar kommer inte kommunens utveckling att kunna ske utanför tätorterna.
Det är viktigt för Munkedals kommun att kunna växla upp, anpassa och följa utvecklingen mot en
modern och attraktiv organisation som kan möta befolkningen och näringslivets förväntningar. För det
krävs en kompetensförstärkning.

Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder
1. Centrala avsättningar( 1 273 tkr)
Indexuppräkningar kompenseras med ökade anslag med 553tkr. I övrigt föreslås att utökade moduler i
Hypergene och anslaget för julklapp finansieras via förfogandeposten med 430 tkr. För att uppnå full
finansiering föreslås att det sker en översyn med syfte att digitalisera postgången och minska
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portokostnaden. En minskning av skrivare/kopiatorer ska ske när avtalen löper ut. Kommuntidningen
digitaliseras för att minska tryckkostnaderna. Totalt ska dessa åtgärder ge en minskad kostnad med 290tkr.
2. Utökningar 2022 ( 750 tkr)
Tjänsten som digital strateg tillsätts då det finns ekonomiskt utrymme genom pensionsavgångar eller annan
personalomsättning.

Verksamhetsmål och mått 2022
Det är viktigt med en tydlig ledning och styrning för att kommunen ska kunna nå sina mål, resurserna
användas effektivt, det ska vara en god kvalitet i verksamheten samt för att ständig utveckling och
förbättring ska vara möjlig.
Vision och inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige och verksamhetsmål av nämnderna.
Verksamhetsplaner arbetas fram av förvaltningarna och beslutas av nämnderna. Kommunens målstyrning
beskrivs i nedanstående bild. Bilden är hämtad ur dokumentet ”Styr- och ledningssystem Munkedals
kommun” (Dnr KS 2018-462).

Nuvarande vision gäller till och med 2025, och de fyra inriktningsmålen för perioden 2020-2023.
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I dialog med kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från
kommunstyrelsens ansvar och uppdrag, som stadgas i reglementet.

Vision 2025

Inriktningsmål
2020-2023

Alla ska vara
anställningsbara

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

Skapa
förutsättningar
för en god hälsa
på lika villkor för
hela
befolkningen
Alla ska känna
sig trygga i att få
det stöd som
behövs utifrån
behov

Munkedal ska
bidra till minskad
klimatpåverkan

Verksamhetsmål
2022
Munkedals kommun
ska rusta för
samhällssäkerhet,
attraktivitet och
service
Ökad inkludering
genom att fler har
sysselsättning

Bra och attraktiva
bostäder samt
boende- och
vistelsemiljöer

Mått 2022
Ta fram en plan för en
robust och säker digital
infrastruktur

Samordna de resurser som
kan bidra till måluppfyllelse
Samordna efterfrågan och
organisering av
praktikplatser
Kommunstyrelsen har
antagit ett
bostadsförsörjningsprogram

God tillgänglighet,
service och
bemötande

Fortsätta införandet av etjänster

Kunskapsnivån för
hur Munkedal kan
minska sin
klimatpåverkan ska
öka
Skapa förutsättningar
för laddning av elfordon

Genomföra
utbildningsprogram om
klimat och miljö
Ta fram en plan för
laddinfrastruktur
Samarbete med
elleverantörer är etablerat

Framtid
Kommunstyrelsens förvaltning kommer fokusera sitt arbete inom de prioriterade områdena:
Digitalisering, Attraktiv arbetsgivare, Varumärke och Utvecklingscentrum Munkedal (UM).
Löneenheten
Arbetet har påbörjats, och kommer under år 2022 att fortsätta, med att upphandla ett HR- och lönesystem
för att säkerställa att vi har ett modernt och tryggt system som kan stödja, underlätta och effektivisera
hanteringen för våra verksamheter inom området. Under år 2023 planeras för implementeringsfasen av ett
nytt HR- och lönesystem.
Ekonomiavdelningens fokus kommer vara införandet av det nya ekonomisystemet. Detta kommer även
fördjupa samarbetet med ekonomiavdelningen i Sotenäs och kunna leda till en effektivare och mindre sårbar
ekonomiadministration för båda kommunerna.
Vi ska även fortsätta digitaliseringsarbetet med målet att effektivisera processerna. Under 2022 kommer
avdelningen stödja den fortsatta utbyggnaden av styr- och ledningssystemet Hypergene.
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Nyckeltal
Personalnyckeltal
År

2020 dec

2021 april

2022

2023

Antal tillsvidareanställda

43

42

43

43

Sjukfrånvaro

2,95 %

4,29 %

Sysselsättning

100 %

100 %

100 %

100 %

Pensionsavgångar

2

1

0

4

Källa Hypergene
Sysselsättningen baseras på snittet av sysselsättningsgraden av samtliga månadsavlönade inom
kommunstyrelsens förvaltning.
Antalet pensionsavgångar syftar till antalet tillsvidareanställda som är 65 år respektive år.
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Dnr: KS 2020-000329

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Höghastighetsbana - Skagerrakkorridoren
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i detta tidiga skede i projektet godkänna fortsatt
utredning i föreslagen preliminär bansträckning genom kommunen samt för läge för
station i enlighet bifogade kartor.

Sammanfattning
Samverkansplattformen för Bohusbanans utveckling startade oktober 2018 utifrån
utvecklingsarbetet för Ett enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till dubbelspår,
inom ramen för Västra Götaland och Trafikverkets planering, ligger minst 20-30 år
bort i tiden och då endast dubbelspår till Uddevalla.
Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en transportkorridor via
väg E6 och en långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland cirka 2045.
En gemensam avsiktsförklaring mellan sex kommuner i norra Bohuslän fastställdes
i kommunstyrelsen 2020-03-09 och i kommunfullmäktige i 2020-04-27 i Munkedal.
De sex kommunerna är Kungälv, Stenungssund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil och
Strömstad. Syftet med avsiktsförklaringen är att kommunerna tillsammans ska dels
utreda bästa möjliga transportkorridor mellan Norge och Sverige samt skapa
förutsättningar för dubbelspår mellan Oslo och Göteborg.
Samtliga kommuner inom samarbetet medverkar i en politisk styrgrupp där
respektive ordförande i kommunstyrelsen ingår. Dessutom finns en så kallad
storgrupp där samtliga kommunstyrelsens presidier ingår. Därutöver finns en
operativ grupp som består av tjänstepersoner som fungerar som arbetsgrupp. För
Munkedals del ingår samhällsbyggnadschefen.
Nu behöver projektet gå in i nästa skede med fördjupade studier och en rad
utredningar som i sin tur ska vara ett underlag för dialog med länsstyrelsen.
I första han behöver en miljökonsekvensbeskrivning göras som ett underlag för
vidare hantering. Dessutom krävs framtagande av detaljplan, samråd och
granskning och beslut om bygglov. Ytterst kommer ett godkännande från
regeringen att krävas eftersom banan kommer att korsa en nationsgräns och
anslutas till befintliga transportsystem. En förutsättning för nästa steg är att varje
kommun fastställer en preliminär sträckning för banan och placering av stationer
inom respektive kommun.
Kommunstyrelsen erhöll information i samband md beslut av avsiktsförklaringen
2020-01-20 samt en fördjupad information 2021-01-11 och 2021-05-25. Därutöver
har information lämnats till LRF Munkedal, 2021-04-08 samt inbjudna
näringslivsrepresentanter 2021-05-20.
För att projektet ska komma in i nästa skede behöver en preliminär bansträckning
och stationsbyggnader identifieras i respektive kommun. I dag har Kungälv,
Uddevalla och Stenungssund tagit sitt beslut och kvar är Munkedal och Strömstad.

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

Munkedals kommun

2021-05-31

Sida

KS

2(2)

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Detta enskilda beslut innebär inga ekonomiska åtagande i dagsläget
Miljö
Projektets konsekvenser på miljön finns inte att beskriva i dagsläget utan är en del
i kommande utredningar
Folkhälsa
Höghastighetsbanan möjliggör ett utökad arbetsmarknadsområde vilket gör att
både individen och det lokala näringslivet påverkas positivt och därmed folkhälsan i
kommun
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för vidare hantering
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Munkedal

TANUM

Km 111+100
Hareberget 600 m
Gläborg tunneln 800 m
Öxnatunneln 900 m

MUNKEDAL

Håbytunneln 300 m
Munkedaltunneln 800 m

Gullmartunneln 300 m

Km 92+900

UDDEVALLA
LYSEKIL

34

Munkedal

Km 111+100

Hareberget 600 m

Gläborg tunneln 800 m
Öxnatunneln 900 m
MUNKEDAL

Håbytunneln 300 m
Munkedaltunneln

800 m

Gullmartunneln

300 m

Km 92+900
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Uddevalla kommun

Munkedal kommun

Mjöveröd
Fultaga

Hålan

Fränneröd

Km 92+000

Km 92+500

Km 93+000
Småröd

36

Småröd

Km 93+000

Km 93+500

Gullmarn

Småröd

37

Km 94+000

Km 94+500

Brevik

Svinebacka

Gullmarn
SALTKÄLLAN
Småröd
Saltkällans Säteri

Gullmarn

38

Brevik

Km 95+000

Km 95+500

Km 96+000

Gullmarn
Saltkällans Säteri

39

Gullmarn

Km 96+000

Km 96+500

Km 97+000

Foss Berg

Foss Berg

Frötorp

40

Foss Västergård

Km 98+500

Km 98+000

Km 97+500

Foss Berg

41

Foss Västergård

Km 99+500
Röstorp

Km 99+000

Kamstorp

42

Säleby

Km 100+000

Km 100+500

Hogen

Km 101+000

Öxna

Foss

43

Km 101+000

Gläborg

Km 102+000

Hogen

Km 102+500

Håby Lycke

44

45

Dingle

46

47

48

Depå

Depå

Sida
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Datum

2021-05-25

1(1)

Dnr: KS 2021-000026

Handläggare:
Ulrika Karlsson
Registrator
Kommunstyrelsens förvaltning

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 201901-04 § 5.
Förteckning redovisar beslut tagna 2021-04-01 – 2021-05-28.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Akten

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

2021-04-01 – 2021-05-28

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

2021-05-24

75886

I

Personalavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Marina Innervik
Anställningsbeslut från område
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Välfärdsförvaltningen för april
månad.

2021-05-24

75885

I

Personalavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Marina Innervik
Anställningsbeslut från område
Barn- och utbildningsförvaltningen
och Välfärdsförvaltningen för mars
månad.

2021-05-24

75884

I

Personalavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Marina Innervik
Anställningsbeslut från område
Barn- och utbildningsförvaltningen
och Välfärdsförvaltningen för
februari månad.

2021-05-24

75883

I

Personalavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Marina Innervik
Anställningsbeslut från område
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Kommunstyrelsens förvaltning och
Välfärdsförvaltningen för januari
månad.

Diarienummer

51
Sida
DELEGATIONSFÖRTECKNING

2(3)

Datum

2021-05-25

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

2021-05-24

75882

I

Personalavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Marina Innervik
Anställningsbeslut från område
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Kommunstyrelsens förvaltning,
Kultur- och fritidsförvaltningen och
Välfärdsförvaltningen för december
2020.

2021-05-24

75881

I

Personalavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Marina Innervik
Anställningsbeslut från område
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Välfärdsförvaltningen för november
2020.

2021-05-24

75880

I

Personalavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Marina Innervik
Anställningsbeslut från område
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Välfärdsförvaltningen för oktober
2020.

2021-05-10

75796

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
Inez Rossberg
punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd
Andersson
till färdtjänst för perioden 2021-0401 -- 2021-04-30.

Diarienummer
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Datum

2021-05-25

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2021-04-08

75474

I

Biståndsenheten

Ansvarig

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
Inez Rossberg
punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd
Andersson
till färdtjänst för perioden 2021-0301 -- 2021-03-31.

Diarienummer

Sida
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Datum

2021-05-31

1(2)

Dnr: KS 2021-000137

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Delårsrapport januari-april för Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Munkedals kommun för perioden
januari-april samt att uppmana de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen,
genomföra åtgärder så att en ekonomi i balans uppnås.

Sammanfattning
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 15,9 mnkr för perioden januari-april 2021. För året
prognosticeras ett resultat på 27,6 mnkr. Budgeterat resultat är 14,5 mnkr vilket innebär en
budgetavvikelse på 13,1 mnkr och därmed uppfylls det finansiella resultatmål som
kommunfullmäktige beslutat för 2021.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,0 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den
största avvikelsen med ett befarat underskottet på -6,9 mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden
prognosticerar underskott med -2,0 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig
utökning av budgetramen med 5,8 mnkr vilket innebär att nämnden för helåret prognosticerar ett
resultat i nivå med budget. I rapporten återges de åtgärder nämnderna genomför för att nå en
ekonomi i balans.
Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att jämföra med budget på 173 mnkr.
Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål är varierande. Pandemins restriktioner
har påverkat negativt för att kunna genomföra del av måluppfyllande aktiviteter. Därför blir
bedömningen av måluppfyllelsen för inriktningsmålen att de är delvis uppfyllda. För en del av
verksamhetsmålen mäts måluppfyllelsen under hösten. Trenden kan ändå sägas vara positiv
under förutsättning av att pandemirestriktionerna avvecklas och samhället går mer in i ett
normalläge under hösten.
Bedömningen av måluppfyllelsen av de finansiella målen är att alla inte uppfylls. Målet om
självfinansieringsgrad av investeringar uppfylls inte.
Om inte måluppfyllelsen ökar under resterande del av året, är risken att kraven för god ekonomisk
hushållning inte uppnås.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Datum

Munkedals kommun

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschefer
Nämnder
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

2021-05-31

Sida

KS 2021-000137
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Den kommunala koncernen
Kommunens verksamhet bedrivs till största delen i förvaltningsform via de kommunala nämnderna. Till det
kommer kommunens koncernföretag; Munkedals Bostäder AB, Munkedal Vatten AB, Dingle industrilokaler AB
och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt kommunens uppdragsföretag; Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening
Grönskan och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. IT-, Miljö- och Löneverksamheten bedrivs tillsammans
med Sotenäs och Lysekils kommuner.

Delåret i sammandrag
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 15,9
mnkr för perioden januari-april 2021. För året prognosticeras ett resultat på 27,6 mnkr. Budgeterat
resultat är 14,5 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 13,1 mnkr och därmed uppfylls det
finansiella resultatmål som kommunfullmäktige
beslutat för 2021.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till
-8,0 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största
avvikelsen med ett befarat underskottet på -6,9
mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar underskott med -2,0 mnkr. Barn- och
utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning
av budgetramen med 5,8 mnkr vilket innebär att
nämnden för helåret prognosticerar ett resultat i
nivå med budget.
Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att
jämföra med budget på 173 mnkr.
Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid
delåret till 54,9 procent, en liten ökning från
årsbokslutets 54,2 procent.
När det gäller Mål för god ekonomisk hushållning så
visar uppföljningen efter fyra månader att full
måluppfyllnad inte kommer att uppnås för vare sig
de finansiella målen eller verksamhetsmålen. Om
inte måluppfyllelsen ökar så riskerar kommunen att
inte uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning.

Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig.
I april 2021 ligger invånarantalet på 10 615.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Samhällsekonomin
I SKR:s ekonomiska rapport i maj görs följande
bedömning av samhällsekonomin. Trots omfattande
restriktioner och vågor av hög smittspridning
befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både
globalt och i Sverige. Under loppet av 2021
beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och
prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3
procent, vilket skulle innebära att raset från 2020
hämtas igen. Att BNP i princip hamnar på samma
nivå som två år tidigare – skulle normalt sett
beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den
berg- och dalbana som pandemin försatt
världsekonomin i framstår återhämtningen snarast
som en framgång, när man betänker de dramatiska
nedgångarna i ekonomierna under våren 2020.

Både i år och 2022 beräknas hög BNP-tillväxt. I
Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög
grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer
kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats
hårdast av restriktioner. Det ger med tiden en allt
starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i
Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i
antalet sysselsatta kommer dock att begränsas av
en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt
fler anställda går upp i arbetstid. Medelarbetstiden
kommer i år att drivas upp av dels ett lägre
nyttjande av systemet för korttidspermitteringar,
dels genom sjunkande sjukfrånvaro. Det kommer
att dröja flera år innan arbetsmarknaden är
återhämtad efter pandemin. Förutom ”mer arbete
per sysselsatt” i år och nästa år, antas krisen driva
på en strukturomvandling. Det kommer att vara en
stor utmaning att förbättra matchningen på
arbetsmarknaden, genom utbildning och
omskolning, för att bryta trenden för framförallt
utsatta gruppers arbetslöshet. En del av de jobb
som har gått förlorade kommer sannolikt inte
tillbaka. Trots en tämligen snabb svensk
konjunkturuppgång beräknas i scenariot andelen
arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före
pandemin. I den medelfristiga framskrivningen
ebbar lågkonjunkturen ut först 2024. Trots den
skarpa lågkonjunkturen och mycket omfattande
finanspolitiska satsningar står de svenska offentliga
finanserna starka. De stora underskotten i den
offentliga sektorns finansiella sparande 2020 och
2021 ändrar inte detta. Som andel av BNP var den
svenska offentliga bruttoskulden 2019 betydligt
lägre än i många andra länder. Och utvecklingen
under pandemin har inneburit en större
skulduppgång i omvärlden än i Sverige.

Skatteunderlaget
Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de
kommande åren. Det viktigaste måttet på
skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten
2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den
historiska utvecklingen under 2000-talet. Men det
förutsätter konjunkturell återhämtning samt att

pris- och löneökningarna på sektorns kostnader
förblir måttliga hela vägen fram till 2024.

Utmaningar väntar
Många utmaningar väntar kommuner och regioner
när pandemin klingar av. Det handlar om vård som
inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts
in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna
som har haft mycket stora utmaningar.

På sikt faller nivån på statsbidragen och den
ekonomiska utmaning som noterats under många år
blir allt tydligare ju längre sikt som kalkyler över
sektorns ekonomi sträcker sig. Att ekonomin för
närvarande är stark i kommunerna och regionerna
är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den
unika situationen. Det finns därför inget utrymme
för kommuner och regioner att låsa fast sig på en
kostnadsnivå som ligger för högt när statsbidragen
minskar. Det är nu snarare tillfälle att genomföra
åtgärder och satsningar som effektiviserar
verksamheterna och håller tillbaka
kostnadsökningarna på sikt.

Ett sätt att underlätta för både statens och
kommunsektorns planering skulle vara mer
långsiktiga beslut om statsbidragens utveckling.
Dessutom skulle en metod vid kriser och särskilda
händelser som påverkar skatteintäkterna negativt
kunna vara att staten garanterar en viss nivå på
skatteintäkterna och justerar statsbidragen med
hänsyn till detta, så att kommuner och regioner
vare sig blir över- eller underkompenserade och kan
planera sin verksamhet långsiktigt. Dagens situation
med oförutsedda och kortsiktiga bidrag är inte bra
för någon part. Stora överskott riskerar att driva
upp förväntningarna på verksamheterna i välfärden
på en nivå som inte är långsiktigt hållbar.

Kommunens förutsättningar
Det kan konstateras att osäkerheten kring den
ekonomiska utvecklingen är stor. För Munkedals
kommun innebär det en risk för att kommunens
ekonomi kommer utvecklas svagt då staten minskar
det kortsiktiga satsningar som genomförts under
pandemin. Med den osäkerheten så är det viktigt att
kommunen håller fast vid sitt ekonomiska
resultatmål. En ekonomi i ordning ger oss en större
handlingsfrihet att genomföra de nödvändiga
investeringarna som behövs för att utveckla
kommunen.
Vi ser att det återhämtningen av ekonomin börjat
men frågan är hur stark den blir och hur snabbt den
kommer.
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Stort behov av investeringar
För Munkedals är investeringsvolymen på 553 mnkr
för perioden 2021–2023 enligt beslutad
investeringsplan. Det är viktigt att kommunen
framöver tar höjd för ökade avskrivningarna
kommer att innebära att det utrymmet minskar för
andra satsningar i den löpande verksamheten den
löpande verksamheten. I dagsläget är räntorna låga
och det kommer kvarstå kommande år vilket
underlättar för kommunen att klara investeringarna.
Investeringsbehovet kommer att öka låneskulden
samt påverka kommunens finansiella ställning.
Diskussioner om kommunens mål för god
ekonomisk hushållning behöver ses över om
investeringstakten skruvas upp. Med de kraftigt
ökade investeringarna kommer framöver kommer
det att krävas att det budgeterade resultatet höjs
från 2 % för att bibehålla soliditeten. Kommunen
har de senaste åren haft ett resultat långt över 2%
vilket stärkt kommunens finansiella ställning.
Befolkningsutveckling
Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig och
nu ligger invånarantalet på 10 615 invånare.
Nedanstående tabell visar på utvecklingen för det
senaste året. Den stora ökningen ligger på invånare

Antal invånare
0–5 år

apr 20
627

6–15 år

1 228

apr 21
618
1 234

16–19 år

458

474

20–64 år
65–79 år
80+
Totalt

5 491

5 532

1958
782
10 544

1972
785
10 615

20-64 år och 65-79 år.

Födelsenettot är negativt och det beror på
sjunkande födelsetal. Antal invånare som avlidit
under perioden är mindre jämfört med 2020 trots
pandemin. Det är främst inrikes flyttningar som
ökar till kommunen. Tabellen nedan visar en
översikt över befolkningsförändringar under
perioden.

Bostadsförsörjning
Som boendekommun har Munkedal ett varierat
utbud, allt från ett kustnära boende på Tungenäset
till ett boende för dem som föredrar att bo på
landsbygden.
Kommunen har i dagsläget för få nya bostäder
vilket är en utmaning framöver. För Munkedals del
är det viktigt att ”flyttkedjan” fungerar dvs att äldre
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Översikt
Befolkningsförändringar
Födelsetal
Dödsfall
Summa födelsenetto

apr 20
41
-40
1

apr 21
26
-29
-3

185
-170
15

196
-169
27

Invandring
Utvandring
Summa in- och utvandringsskillnad

30
-4
26

15
-3
12

Summa flyttningsförändring

41

39

Summa folkmängdsförändring

42

36

Inflyttning
Utflyttning
Summa inrikes flyttningsförändring

kan lämna sin villa för att flytta till en lägenhet i ett
centralt läge och sälja villan till en ung familj.
Det finns lediga villatomter till försäljning i alla
kommunens tätorter. Det kan bidra till en fortsatt
inflyttning av barnfamiljer.
Arbetsmarknad
Arbetslösheten har minskat jämfört med 2020. Det
gäller bara i kommunen.
Tabellen ovan beskriver öppet arbetslösa och
sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den
registerbaserade arbetskraften 16–64 år.
Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd 18-24 år
Munkedal
Västra Götaland
Riket

apr 20
10,2%
10,0%
10,8%

apr 21
11.3%
9,8%
10,5%

Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd
Munkedal
Västra Götaland
Riket

apr 20
7,0%
7,5%
8,2%

apr 21
6,3%
7,7%
8,2%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18–24 år. Vi ser bara
mindre förändringar jämfört med 2020. Antalet
öppet arbetslösa uppgår till 12 i kommunen.
Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd, utrikesfödda
Munkedal
Västra Götaland
Riket

apr 20
23,7%
18,7%
19,9%

apr 21
20,0%
18,7%
19,5%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andel av den
registerbaserade arbetskraften 16–64 år (endast
utrikesfödda). I Munkedal uppgår antalet öppet
arbetslösa till 39 vilket är en minskning jämfört med
2020. Det är dock viktigt att kommunen fortsatt
fokuserar sina insatser inom området så att fler av
de utrikesfödda kommer i arbete.
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Händelser av väsentlig betydelse
Under rapportperioden har mycket av arbetet inom
kommunstyrelsens förvaltning präglats av
restriktioner på grund av pandemin. Strategin för
kommunens arbete har fortsatt varit att i stort följa
de direktiv som getts av folkhälsomyndigheten.
Medarbetare har under perioden i högre grad
distansarbetat för att minska smittspridningen.
En övergång till digitala möten har skett och det
gäller både såväl politiska möten som vanliga
arbetsmöten för tjänstepersoner.
Barn- och utbildning
Under perioden har pandemin påverkat
förvaltningen och tagit mycket kraft och energi i
verksamheterna. Covid-19 har bidragit till en ökad
sjukfrånvaro bland personalen och ökad
arbetsbelastning. Det signaleras att personalen nu
upplever en stor trötthet men också oro för
framtiden. Även bland dagbarnvårdarna har det
varit en del frånvaro till följd av pandemin. Signaler
om ökad ohälsa hos våra barn och unga ökar.
Rapporter om dåligt mående och suicidala tankar
och brist på framtidstro oroar i verksamheterna.
Personalen har hittills hanterat situationen
föredömligt utifrån införda åtgärder och planerar för
en fortlöpande pedagogisk verksamhet. Pandemin
har också inneburit att verksamheterna har ställt
om till att bli mer digitala. Personalen använder
digitala verktyg med större säkerhet. Spridd
korttidsfrånvaro och delvis distansundervisning
varvat med närundervisning på högstadiet och
gymnasiet har påverkat kontinuiteten negativt och
gjort undervisning ryckig och fragmentarisk.
Familjecentralen har fortsatt anpassa verksamheten
istället för att stänga ner. Det har erbjudits
föräldrastöd digitalt, enskilda träffar för föräldrar
och digitala föräldraträffar med olika tema.
Barnhälsan har erbjudit digitalt baserad fortbildning
och stöd till förskolorna.
Några enheter haft stora bekymmer med
skadegörelse som har det kostat mycket tid, kraft
och personella resurser att försöka förebygga och
förhindra.
Arbetet med den Strategiska planen går enligt plan i
verksamheterna. Det aktiva arbetet med att minska
den långa och problematiska skolfrånvaron hos
många elever har varit intensivt och visar på en
mycket positiv trend. På tre skolenheter startade
flexgrupper under hösten, i syfte att ge elever i
behov kvalificerat och kostnadseffektivt stöd. På
samtliga enheter har nu utvärdering visat på
mycket positiva effekter.
Välfärd
Under årets första kvartal har det varit stort fokus
på att fortsatt hantera Covid-19 pandemin och de

effekter som pandemin haft på verksamheterna.
Hemsjukvården har vaccinerat alla medborgare som
är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården
samt deras hushållskontakter, alltså samtlig i
hemsjukvården, hemtjänsten, SäBo och
LSS/personlig assistans. Varje medborgare har
behövt två vaccindoser vilket genererat mycket
personella resurser. Vaccinet har haft kort
hållbarhet och det har varit en snäv tidsram mellan
att sprutan levererats till kommunen tills dess den
måste stickas i en arm för att inte gå förbrukad.
Hälsobolaget erbjuder anställda inom Välfärden som
jobbar brukarnära vaccinering mot Covid19. Den
18/2 har 370 vaccinerats av totalt 388 beställda
doser vaccin. Detta innebär att
Välfärdsförvaltningen har en hög andel personal
som väljer att tacka ja till vaccination.
För att få balans i behovet av särskilt boendeplatser
och korttidsplatser fattades beslutet att
korttidsplatserna framöver kommer att beläggas på
Ekebacken. Dinglegården kommer då enbart bestå
av permanenta boendeplatser. Förändringen medför
en mängd synergieffekter då sjuksköterskor och
rehabpersonal kommer att utgå från samma lokaler.
Att slå ihop dessa verksamheter ses som en steg i
arbetet med omställning till den goda och nära
vården.
Försörjningsstöd har fortsatt att vara högt både i
Munkedal och nationellt. Framförallt med personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Pandemin
sätter stopp för utvecklingsarbetet och möjlighet till
arbete. Försörjningsstödsgruppen och Jobbcentrum
fortsätter att jobba och utveckla samverkan för att
stärka klienters möjlighet till arbete. Fortsätt arbete
sker i samverkan med Arbetsförmedlingen,
vuxenutbildningen och Jobbcentrum.
Under 2020 har antalet inledda utredningar inom
IFO ökat med 38% jämfört med året innan. Flera
grannkommuner ser liknande tendenser med
framförallt ökande anmälningar men också inledda
utredningar. Många ärenden är av komplex karaktär
och kräver stora arbetsinsatser. Anmälningarna har
främst ökat från skola och hälso-och sjukvården.
Samhällsbyggnad
Bollhallen är upphandlad och tilldelning är klar.
Arbetet kommer att påbörjas inom kort.
Partneringssamarbetet med Skanska fortsätter på
Hedekas skola. Projektering av Brudås förskola
pågår. Nytt utegym har byggts i Örekilsparken. Ett
stort fokus legat på vårt stora nationella projekt via
Vinnova och Livsmedelsverket - Ett nytt recept för
skolmåltiden. Projektet löper under 2021 och delvis
2022 och vi är en av fyra kommuner i Sverige som
deltar
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål samt verksamhetsmål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut.
För att uppnå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fattat beslut om fyra inriktningsmål för
verksamheten och tre finansiella inriktningsmål. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision.
Inriktningsmålen för verksamheten konkretiseras i sin tur av varje nämnd i form av verksamhetsmål.

Alla ska vara anställningsbara
Förskolan anpassar utbildningen efter varje barns
behov. Personalen använder sig av centrala
barnhälsan där det finns specialpedagoger samt
logoped att tillgå när behov uppstår. I vissa fall
tillsätts resurspersonal. Majoriteten av
avdelningarna har utvecklar arbetet med
språkutvecklande arbetssätt och arbetet med tecken
som stöd och även bildstöd via InPrint har utökats.
Inom avdelning förskola följs insatserna utifrån den
antagna strategiska planen. Flertalet mått kan
redovisas först vid nästa delårsbokslut i augusti.
Utbyggnaden av 1-1 är nu helt genomförd i
grundskolan. I förskoleklass och på fritidshem finns
tillgång till IKT- verktyg. All tillsvidareanställd
personal har nu en dator som arbetsverktyg.
Utbildningsinsatser för personal är pågående för att
skapa en mer likvärdig kunskap och användning av
digitala verktyg. Under hösten har alla IKTpedagoger utbildats i Teams och under våren 2021
har de vidareutbildat sina kollegor på respektive
skolenhet. Digital distansundervisning har ökat, i
och med pandemin, vilket i sin tur har utvecklat och
ökat kunskaperna kring att använda digitala
lärverktyg hos både pedagoger och elever.

Inom förvaltningens verksamheter är målet att
hjälpa dem som riskerar att hamna i
försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden, alternativt
i praktikplats. Utbildade handledare finns i
verksamheterna för att kunna ta emot och vägleda
praktikanter på bästa sätt.
Många enheter inom de särskilda boendena har nu
extratjänster och har anmält intresse av att ta emot
fler. Möjligheten till att få anställa extratjänster
styrs av arbetsförmedling och har påverkats
negativt av deras omorganisation samt pandemin.
Timanställda erbjuds i den mån den mån det önskas
möjligheten att kombinera utbildning och arbete,
genom validering.
Personer som går ur etableringen ligger under
Arbetsförmedlingens ansvar och socialtjänsten får ej

styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta del
av, eftersom de då mister sin ersättning. Därför
krävs det ett nära samarbete mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen.
Jobbcentrum rekryterade två
arbetsmarknadskonsulenter för att kunna arbeta ut
personer som behöver stöd på arbetsmarknaden.
Den förväntade effekten av detta syns ännu inte,
effekten förväntas under 2021. Arbetet försvåras
fortfarande på grund av den rådande pandemi.
Som en del i kommunens inriktningsmål att "alla
ska vara anställningsbara" har SBF utrett
förutsättningarna för att erbjuda möjlighet till
lärling- och/eller traineeplatser.
Inom SBF samlas varierande yrken både med och
utan krav på utbildning och för att möta
förvaltningens behov av kompetensförsörjning kan
erbjudande av praktikplatser vara en väg att gå för
att attrahera framtida medarbetare, samtidigt som
kommunens invånare får möjlighet till praktisk
utbildning och vidareutveckling av kunskaper,
färdigheter och kompetenser som kan leda till
anställning.
Inom KFN är en arbetsgrupp är på upparbetning
med uppdrag att mejsla ut samarbetsytan, ta fram
metoder och mätbara mål och mätmetoder.
Inom kommunstyrelsen genomförs mätning av
måluppfyllelsen under hösten
Verksamhetsmål
Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja
sina gymnasiestudier inom tre år
Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera
Vi ska öka antalet personer efter avslutad
etablering som går ut i arbete där ingen
utbildning krävs
Varje verksamhet/enhet ska ha minst en
praktikant eller liknande under året.
Vi ska utreda förutsättningarna för att erbjuda
möjlighet till lärlings- och/eller traineeplatser
Vi ska arbeta för ökad folkbildning
Skapa förutsättning för nya former av
sysselsättning

Utfall
Delvis
uppfyllt
I hög grad
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Helt
uppfyllt
Helt
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Ingen
bedömning
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Ökad inkludering genom att fler har
sysselsättning

Ingen
bedömning

Skapa förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
Elevråd genomförs regelbundet på samtliga
skolenheter. Trygghetsvandringar genomförs på de
flesta F-6 skolorna och fritidshemmen.
Skolinspektionens skolenkät, som genomfördes
under läsåret i klass 5, klass 9 och på gymnasiet åk
2 visar att Munkedals kommun ligger väldigt väl till
jämfört med andra kommuner när det gäller
elevernas upplevelse av trygghet. I åk 5 (81%),
vilket är ett värde runt rikssnittet, i åk 8 (78%)
ligger värdet något över rikssnittet och på
gymnasiet (93%) ligger värdet långt över
rikssnittet.
Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad
närvaro. Närvaroplan med åtgärdstrappa har
implementerats, även på gymnasiet, och elevers
närvaro följs upp kontinuerligt i verksamheten och
på elevhälsomöten. Personal i verksamheten är
aktiv med att ringa hem för omsorgssamtal vid
frånvaro av eleverna. Regelbunden avstämning med
elevhälsan kring frånvarostatistik sker och kopplas
till insatser. Frånvaro över 20% har stadigt minskat
i grundskolan under hösten, trots pandemin.
Vårterminen 2020 låg frånvaron över 20% på 19%
av eleverna i grundskolan men nu ligger den på
knappt 10%.
Resultatet av hela avdelning skolas OSA enkät har
analyserats och diskuterats i ledningsgruppen. En
handlingsplan med prioriterade målområden har
antagits och arbetet med densamma har redan
startat. Ledningsgruppen har valt att fokusera på
att bevara några viktiga och höga värden, så som
arbetstagarnas trivsel (4,34/5) och motivation
(4,36/5). Fokus på att förbättra återkoppling,
delaktighet, analys och mål-och kvalitetsarbete på
alla nivåer ingår också.
Inom VFN område kommer en plan för
brukarinflytande att arbetas fram under året. Ett
första möte med brukarorganisationer ska
genomföras inom snar framtid. Enhetscheferna har
fått i uppdrag att tillsammans med baspersonalen ta
fram förslag på hur brukarinflytandet kan ökas inom
förvaltningens verksamheter.
Inom SBN verksamhet Ny belysning vid
skolskjutshållplats vid Centrumskolan. Gatu- och
parkavdelningen har röjt bort sly och träd på sidan
av gång- och cykelbanor i Dingle och Munkedal för
ökad trygghet. Detta arbete fortsätter till hösten.
Omläggning av gc väg genom Centrumskolan
planeras. Till hösten planerar förvaltningen
punktinsatser gällande förbättrad belysning.
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Trygghetsvandring planeras att ske under den
mörkare delen av året.

KFN lyfter fram att de digitala kanalerna utnyttjas
allt mer och kommer allt fler tillgodo allt eftersom
kunskapsnivåerna ökar. Dialog och
relationsbyggande upprätthålls i väntan på lättande
av restriktionerna. Under hösten kommer
utvärdering att genomföras av arbetet med
digitaliseringens fördelar och nackdelar.
Inom kommunstyrelsen genomförs mätning av
måluppfyllelsen under hösten
Verksamhetsmål
I våra verksamheter ska alla känna trygghet
och glädje
Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara
en attraktiv arbetsgivare

Utfall

Vi ska skapa en plan för brukarinflytande
Vi ska skapa tillgänglighet och trygghet i
det offentliga rummet

Ej uppfyllt
I hög grad
uppfyllt

Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla
Bra och attraktiva bostäder och
boendemiljöer

Delvis uppfyllt
Ingen
bedömning

Delvis uppfyllt
Delvis uppfyllt

Alla ska känna sig trygga i att få
det stöd som behövs utifrån behov
Förskolor och skolor samverkar med IFO, UPH och
BUP. På gymnasiet och vuxenutbildningen även med
AME och försörjningsstöd. SIP-möten upplevs
tydliga och framåtsyftande med barnets välmående
i fokus. Skola och IFO har utvecklingsdagar
tillsammans vilket skapar förståelse för varandras
professioner och underlättar kommunikation.
Arbetet med att ta fram en gemensam modell för
hur kommunen agerar när barn och unga behöver
insatser har försenats beroende på pandemin och
att flera chefer inom välfärd har slutat. Höstens
resultat visade att 79% av årets åk 3 bedöms ha
uppnått godtagbara kunskaper i ämnet svenska och
endast 53% av de som läser svenska som
andraspråk. Låg måluppfyllelse i svenska i åk 3 slår
mot fler ämnen ju högre upp i skolsystemet eleven
kommer, progressionen i alla ämnen är språkligt
beroende.
De insatser som görs utifrån Strategisk plan kring
språk, lässtärkande strategier och insatser,
användning av bildstöd mm ligger rätt i tiden och
syftar till att öka den sjunkande trenden i svenska.
Ytterligare analyser kommer att ske på EHT för att
identifiera vilka områden inom svenskan som ligger
lägre. Utifrån analysen planeras insatser både
enhetsvis och kommunövergripande.

Sida 8 av 23

63

Möjligheten att skapa ny samverkan med
samhällsnyttiga organisationer har kraftigt
begränsats av de restriktioner som gäller kring att
samla eller träffa människor i pandemin.
Förvaltningen planerar att fortsätta arbeta med att
identifiera befintliga samarbeten och fokusera på
grupper där man inte nått framgång hittills. Arbetet
med att försöka stötta och ge förutsättningar att
mötas är fortfarande inte aktuell att bedriva i stor
skala.
Inom de särskilda boendena har man inte kunnat
genomföra anhörigträffar med anledning av covid19. Målet är att ha kontinuerliga anhörigträffar för
att kunna ha ett bra samarbete med de boende och
dess anhöriga och att få fler frivilliga och volontärer
till enheterna.
I Hedekas har man ett bra samarbete med frivilliga
och andra grupper. Sörbygården fungerar som en
träffpunkt och dagverksamheten utgår därifrån
vissa dagar per vecka. Viss hjälp av frivilliga finns
med att tillverka visirbågar till vårdpersonalen på
vissa boenden.
Arbetsmarknadsenheten arbetar för att skapa nya
samarbetsformer, såväl med det privata näringslivet
som med civilsamhället, för att kunna skapa fler
arbetstränings och praktikplatser.
Inom måltidsavdelningen har man uppdaterat
hemsida och intranät. Byggt upp en helt ny
information för förskola, skola och äldreomsorgen.
Detta medför att det är lättare att hitta och förstå.
Samtliga avdelningar ser över sina sidor vilket
bedöms vara klart under året. Uppföljning av
antalet besökare på hemsidan kommer att ske i
slutet av året.
Plan, bygg och markenheten har under året
uppdaterat sina sidor.
Det finns förväntan kring lättnader av restriktioner
kopplade till Covid-19. Alla besökare och användare
av vår verksamhet påtalar en längtan av att åter ta
del av verksamheterna live.
I digitala kanaler lyfts mötesplatser fram och i
pandemitider mest i form av platser
utomhus. "Grejen med Munkedal" tar ansvar för att
lyfta fram alla kommunens mötesplatser både
inomhus och utomhus.
En fysisk lokal har säkrats för motorintresserande
ungdomar och portarna har öppnats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bistått med att
få fram lokal kring den tänkta samlingsplatsen
"Garaget". Det som nu återstår är att säkra
relationerna som gör att platsen blir attraktiv för
den avsedda gruppen. Detta kommer att kräva ett
hårt relationsbyggande arbete av personalen.
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Inom kommunstyrelsen genomförs mätning av
måluppfyllelsen under hösten
Verksamhetsmål
Barn- och utbildningsförvaltningen ska
samverka med IFO och andra viktiga aktörer

Utfall
Delvis
uppfyllt

Tidiga insatser till barn och elever ska
prioriteras

I hög grad
uppfyllt

Vi ska öka vårt samarbete med
samhällsnyttiga organisationer och andra i
civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att
bryta isolering och ensamhet
Vi ska bli mer digitalt tillgängliga
Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och
forum för gemenskap
Vi ska stödja och inspirera invånarnas
engagemang i att skapa en aktiv fritid
God tillgänglighet, service och bemötande

Ej uppfyllt
I hög grad
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Ingen
Bedömning

Munkedal ska bidra med minskad
klimatpåverkan
Plan för källsortering finns på samtliga
verksamheter. Alla verksamheter har ännu ej
möjlighet till källsortering då det inte finns kärl. På
flera enheter källsorterar verksamheten men vid
sophanteringen läggs allt i en och samma container,
vilket skickar fel signaler till barn och verksamhet.
Samtliga verksamheter har genomfört flertalet
aktiviteter inom området hållbar livsstil. Några
exempel är drogförebyggande arbete och
temadagar, batterijakt, samlad skolmåltid, TEMA
utifrån "Lärande för hållbar utveckling (LHU).
Ett nytt samverkansprojekt med Kostenheten har
inletts under året. Syftet är att skapa starka
ledstänger mellan hållbarhet, pedagogisk, ökad
hälsa och välmående samt ökad måluppfyllelse.
Enheterna källsorterar i den mån det är möjligt och
förutsättningar finns. Arbetsmarknadsenheten
arbetar till stor del med återbruk och källsortering.
Stora delar av daglig verksamhet och jobbcentrum
bygger på återbruk, här finns två
secondhandbutiker och huvuddelen av allt material
som verksamheterna använder härstammar från
återvunnit material. Daglig verksamhet är också
behjälplig när det kommer till källsortering, då de
hjälper till att köra källsorterat material till
återvinning för gruppbostäderna samt på Forum.
Hemtjänsten är behjälpliga om brukaren så önskar
och förutsättningar finns. I övrigt så uppmuntras
personalen att applicera ett miljötänk där så är
möjligt.
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Inom SBN är inga nya inköp gällande arbetsfordon
eller personbilar är planerade. Men om behovet
uppstår så kommer klimatpåverkan beaktas.

bidrag, ska lägst uppgå till 2 procent.
Årsprognosen ligger på 3,7 procent, vilket innebär ett
bra utgångsläge för att målet ska kunna uppfyllas
under perioden.

Inom Samhällsbyggnads egna verksamheter pågår
källsortering i hög grad. För resterande
förvaltningar pågår arbete i samverkan med Rambo.
Uppföljning av energiförbrukning för 2021 sker i
samband med årsbokslut. Utfasningen av
miljöfarliga kemikalier är genomförd.

Investeringsmål – Självfinansieringsgraden
av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 procent,
i genomsnitt under planperioden.
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar
beräknas 2021 uppgå till 92 procent. Även för
kommande år planeras för stora investeringar vilket
innebär att det är tveksamt om målet kommer att
uppfyllas.
Skuldsättning - Överskott och intäkter av
engångskaraktär ska i första hand användas till att
minska kommunens skuldsättningsgrad.
Måluppfyllelsen utvärderas i samband med
årsbokslutet

KFN:s verksamhet har drabbats av
pandemirestriktionerna. Nedstängning av
Kommunhuset Forum har möjligheten för att låna
cyklar varit stängd. Personalen har inte givits
utrymme att planera för digitalt event med fokus på
hållbarhet då andra event har prioriterats.
Kontakt är initierad och personal har varit på
studiebesök på Uddevallas Fritidsbank för att dra
erfarenheter av sådan verksamhet. Förvaltningen
har kontakt med hyresvärdar i centrala Munkedal
och har tittat på lokal. Den tilltänkta fastigheten har
dock ny ägare sedan en kort tid och därför kommer
ny kontakt att etableras. Nästa steg blir att ta
kontakt med Arbetsmarknadsenheten och planera
för en ev. verksamhet.
Inom kommunstyrelsen genomförs mätning av
måluppfyllelsen under hösten.
Verksamhetsmål

Utfall

I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla
utvecklar en hållbar livsstil

Delvis
uppfyllt

Alla våra enheter ska källsortera efter bästa
förmåga

Delvis
uppfyllt

Vi ska öka andelen fossilfritt drivmedel

Ej
uppfyllt

Vi ska skapa förutsättningar för kommunens
verksamheter att minska sitt klimatavtryck

Delvis
Uppfyllt

Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil
Klimatpåverkan ska beaktas inför politiska
beslut
Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska
sin klimatpåverkan ska öka

Ej uppfyllt
ingen
bedömning
ingen
bedömning

Finansiella mål
Finansiella inriktningsmål
De finansiella inriktningsmålen är antagna av
kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning”. Inriktningsmålen gäller för perioden
2020–2023. Med nuvarande prognos är två av tre
finansiella mål uppfyllda för 2021.
Resultatmål - Det genomsnittliga resultatet
under planperioden, i förhållande till skatter och
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Resultatmål budget 2021
Finansiella resultatmål är antagna av kommunfullmäktige i budget 2021 (MRP). Utgångspunkten
för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen
ovan. De finansiella resultatmålen gäller för 2021.
Måluppfyllelsen är god vad gäller målet för årets
resultat. När det gäller investeringsmålet så
kommer det inte att uppfyllas med nuvarande
investeringstakt. Målet för minskad skuldsättning
får utvärderas i samband med årsbokslutet.
Finansiella resultatmål

Mål 2021

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av
skatteintäkter och generellt statsbidrag.

14,4 mnkr

27,6 mnkr

100 %

92 %

Investeringsmål: Självfinansieringsgrad
av reinvesteringar ska minst uppgå till
100 %

Prognos 2021

Skuldsättning: Under 2021 ska överskott
och intäkter av engångskaraktär ska
användas till att amortera på
låneskulden.

Sammanfattning god ekonomisk
hushållning
Två av tre finansiella inriktningsmål kan, utifrån
nuvarande prognos, uppfyllas under planperioden.
Årets resultat beräknas uppgå till 3,7 procent vilket
utgör ett bra utgångsläge för att målet ska kunna
uppfyllas under perioden. Med beaktande av
nuvarande och planerad investeringsvolym kommer
investeringsmålet sannolikt inte att uppfyllas. Målet
som avser skuldsättning kan med rätt förutsättningar uppfyllas.
Av de fyra inriktningshetsmålen för verksamheten
är samtliga delvis uppfyllda och har en positiv trend.
Den kortfattade finansiella analysen visar på en
fortsatt stabil ekonomi. Den prognostiserade
resultatnivån för 2021 är viktig förutsättning för att

Sida 10 av 23

65

nå god ekonomisk hushållning. Viktigt är att
vidhålla en resultatnivå för att skapa en ökad
beredskap för nuvarande och kommande
utmaningar (lågkonjunktur, investeringar, ökade
kostnader på grund av befolkningsförändringar
etcetera). Resultatnivån bör ligga på 2–3 procent i
förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. En
viktig förutsättning för det är att verksamhetens
nettokostnader fortsättningsvis måste uppgå till
högst 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
För året beräknas nettokostnadsandelen uppgå till
96,4 procent vilket är en viss förbättring jämfört
med bokslut 2020 och en bra nivå.
Varken för de finansiella målen eller för verksamhetsmålen visar uppföljningen efter fyra månader
på full måluppfyllnad. Om inte måluppfyllelsen ökar
så riskerar kommunen att inte uppfylla kraven för
god ekonomisk hushållning.
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Resultat och ekonomisk ställning
Kommunen redovisarar för perioden ett positivt
resultat om 15,9 mnkr och prognosen visar på ett
resultat om 27,6 mnkr. I jämförelse med budget
innebär det en positiv avvikelse på 13,1 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till
96,4 procent i förhållande till skatter och
statsbidrag.
Nyckeltal som är kopplade till finansiell analys finns
på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten
görs endast en kortfattad och förenklad finansiell
analys.
Årets resultat
För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter
och kostnader. Måttet som används här är resultatet före jämförelsestörande poster. Detta resultat
innehåller alla kommunens löpande kostnader och
intäkter och bör i förhållande till skatter och
statsbidrag ligga mellan 2–3 procent över en längre
tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en
kommun av att finansiera större delen av sin
tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur
leder till att kommunen kan bibehålla sin finansiella
handlingsberedskap på kort och lång sikt.
För 2019 och 2020 uppgick årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag till 4,2 respektive
4,1 procent. Prognosen för 2021 är 3,7 procent,
vilket innebär att kommunen visar en stabil
resultatutveckling och stärker det egna kapitalet.
Investeringsvolym och självfinansiering
För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när
den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor
andel av skatteintäkterna återstå för att kunna
finansiera årets investeringar. Detta mäts genom
nyckeltalet ”skattefinansieringsgrad av investeringar”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett
värde på 100 procent eller mer, innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som
genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100
procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten.
Munkedals utfall uppgick till 93 procent för 2019 och
67 procent för 2020. Prognosen för 2021 ser på
grund av den höga investeringsvolymen ut att landa
på 53 procent. Trots detta kommer kommunen för
åren 2019 – 2021 att ha finansierat investeringar
utan upplåning men med en försämrad likviditet
som följd.
Soliditet och låneskuld
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del
av kommunens tillgångar som har finansierats med
skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre
skuldsättning har kommunen.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har
förstärkts de senast åren. 2020 uppgick soliditeten
till 22,9 procent. Förbättringen beror på att det
egna kapitalet förstärkts samtidigt som
utbetalningar av pensionsskuld intjänad före 1998
fortlöper. Detta påverkar skulden positivt och
innebär att kommunen förbättrar sin ställning
något. Tack vare det goda resultatet så beräknas
soliditeten förbättras ytterligare och uppgå till 27,5
procent inklusive pensionsförpliktelser vid årets slut.
Likviditet och betalningsförmåga
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens
kortsiktiga handlingsberedskap. En ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller
förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens
totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.
Fram till 2019 redovisade kommunen en stark
kassalikviditet. Under 2020 försämrades kommunens likviditet. Om investeringar genomförs i
takt med vad som framgår av prognos kommer
likviditeten att ytterligare försämras under
resterande del av året och beräknas uppgå till 59
procent vid årets slut. Normalt eftersträvas ett
riktvärde på 100 procent. Det innebär att korta
tillgångar är lika stora som korta skulder. I
kommunernas kortfristiga skulder ingår dock en
semesterlöneskuld som utgör cirka 20–30 procent
av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt
inte i någon större omfattning under året och utgör
därför ingen större belastning på likviditeten. Detta
innebär att en nivå på över 60 procent tryggar den
kortsiktiga betalningsberedskapen. Munkedals
relativt goda likviditet innebär därför att kommunen
kan finansiera oväntade finansiella utgifter på kort
sikt utan att behöva låna.
Åtaganden utanför balansräkningen
Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför
balansräkningen är två poster som medför en ökad
risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap.
De borgensåtagande som kommunen ingått har
ökat från 175 mnkr 2013 till att för 2020 uppgå till
425 mnkr. Under 2021 beräknas borgensåtagandet
till 422 mnkr. Pensionsförpliktelser intjänade före
1998, sjunker och har så gjort de senaste åren.
Nuvarande prognos visar på att vid årsskiftet
kommer pensionsskulden att uppgå till 189 mnkr
inklusive löneskatt. Minskningen beror på
utbetalningar av pensioner. Totalt sett innebär
dessa åtaganden en viss risk.
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det
önskvärda. Kommunens prognos redovisar en
relativt stor positiv budgetavvikelse för året.

67

Finansrapport april 2021 / Avstämning
finanspolicy
Finansavsnittet avses informera om kommunens
finansiella ställning. Rapporten gäller för perioden
januari – april 2021

Balanskravsutredning
Balanskravet är enligt kommunallagen att
intäkterna ska överstiga kostnaderna.
Bokslut

Prognos

(belopp i mnkr)

2020

2021

Resultat

29,0

27,6

Avgår reavinst

-1,1

0,0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

27,9

27,6

Skuldhantering
Kommunens lån (exklusive lån för leasingfordon)
uppgår 2021-04-30 till 105 mnkr. Genomsnittsräntan är 0,16 procent. Nuvarande räntebindningsoch kapitalbindningstid är 1,25 år.

Medel till RUR

0,0

0,0

Medel från RUR

0,0

0,0

Balanskravsresultat

27,9

27,6

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

Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat
på 27,9 mnkr. Efter avräkning av reavinster förväntas balanskravsresultatet för 2021 hamna på 27,9
mnkr. Prognostiserat resultat enligt balanskravet är
13,1 mnkr högre än budget och 0,3 mnkr lägre än
föregående år.

Likvida medel
Likvida medel på koncernkontot uppgår till för
närvarande till 103 mnkr vilket är oförändrat sedan
årsskiftet och innebär att kommunen fortsatt har en
stark likviditet.

Tillsammans med Munkedals Bostäder AB, Munkedal
Vatten AB och Rambo AB uppgår lånen till 490
mnkr. Av dessa är 130 mnkr räntesäkrade genom
ränteswappar.
Finanspolicyns krav är uppfyllda. Kommunen har
som tidigare enbart lån från Kommuninvest. Mer
detaljerad information återfinns i Bilaga 1.
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Balanskrav

Utredningen visar att kommunen uppfyller balanskravet och inte behöver återställa något resultat. I
samband med bokslut 2016 gjordes en avsättning
till RUR med 3,9 mnkr. I och med denna avsättning
uppgår RUR till 10,0 mnkr vilket är maximal
avsättning enligt riktlinjerna
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Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro
jan -april
2019

jan-april
2020

jan -april
2021

Totalt hela kommunen

8.3

10.3

10,0

Kommunstyrelsens förvaltn.

5.6

2.9

4.8

Samhällsbyggnadsförvaltn.

7.7

5.2

4.6

Barn- och utbildningsförv.

6.6

9.1

10.3

Välfärdsförvaltningen

10.6

14.3

12.3

Kultur- och fritidsförvaltning

1.9

2.6

0.8

Andel >60 dagar

50%

48%

45%

Sjukfrånvaro (%)

Kommunen har en sjukfrånvaro på 10 procent
under perioden januari-april 2021 och ligger i nivå
jämfört med motsvarande period 2020 (10,3
procent).
På grund av Covid-19-situationen är det ingen
större skillnad mellan 2020 och 2021 gällande
sjukdagar som ligger dag 2-14 och 15-59 på grund
av att personalen måste vara hemma vid minsta
symptom och att läkarintyg inte krävs förrän dag
15.
Totalt hela kommunen (%)

jan -april 2020

jan -april 2021

Dag 2 – 14

3,4

3,4

Dag 15 - 59

1,5

1,1

>60 dagar

5,5

5,5

Sjuklönekostnader, tkr

jan -april 2020

jan -april 2021

Totalt

4 014

3 416

Sjuklön dag 2-14

3 689

2 972

325

444

Sjuklön dag 15-21

Sjukfrånvaro dag 2-14 ligger på samma nivå som
föregående år och dag 15-59 har minskat med 0,4
procentenheter jämfört med 2020. Detta gör att
sjuklönekostnaderna är cirka 600 tkr lägre i år än
2020 samma period.
Den största ökningen har skett i februari och april.
Sjukfrånvaro varje månad ligger i nivå med 2020,
vilket även långtidssjukfrånvaron gör. Insatser för
att minska både korttids- och långtidssjukfrånvaron
behöver öka. Sjukfrånvaro och rehabilitering som
inte är kopplat till Covid-19 arbetas med parallellt
enligt sedvanliga rehabiliteringsrutiner.
Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden ökat till 10,3 procent
från 9,1 procent 2020, där skolorna ligger på 9,7
procent (8,9 procent, 2020) och förskolorna ligger
på 12,6 procent (10,2 procent, 2020). Förutom att

Covid-19-situationen har påverkat korttidssjukfrånvaron har även långtidssjukfrånvaron ökat och
ligger på 44 procent (40 procent, 2020)
Inom välfärdsförvaltningen ligger sjukskrivningstalet
på 12,3 procent jan-april 2021, vilket är lägre än
föregående år (14,3 procent, 2020). Dock är sjuktalet i sig fortfarande högt, eftersom förvaltningen
återkommande har höga sjuktal. Sjukfrånvaron för
avdelning vård- och äldreomsorg ligger på 10,7
procent (14,8, 2020), avdelning stöd på 16,9
procent (14,7, 2020) och avdelning IFO på 6,6
procent, (11,5, 2020). Inom avd stöd kan noteras
att sjukfrånvaron har ökat och ligger på en mycket
hög nivå och beror dels på organisatoriska orsaker.
Långtidssjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå,
som föregående år, det vill säga 47 procent.
Samhällsbyggnadsförvaltningen går även i år mot
strömmen och har under perioden mot motsvarande
år sänkt sin sjukfrånvaro från 5,2 procent till 4,6
procent. Förvaltningens korttidssjukfrånvaro har
minskat, men långtidssjukfrånvaron har däremot
ökat och ligger på 37 procent (33 procent 2020).
Kommunstyrelsens förvaltning har dock ökat något
från föregående år och ligger på 4,8 procent från
2,9 procent. En förklaring till detta är att långtidsfrånvaron har ökat något.
Vid analys av den övergripande sjukfrånvaron kan
ses att den största orsaken till långtidssjukskrivning
är bland annat kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa
och medicinsk rehabilitering av till exempel flertal
cancerdiagnoser. Den högsta sjukfrånvaron
återfinns även i år hos medarbetare över 50 år samt
gruppen <29 år. Föregående år låg gruppen 50–55
högre, följt av medarbetare som är 29 år och yngre.
En arbetsgrupp som fortsatt utmärker sig med
mycket höga sjuktal är de tim- och visstidsanställda
inom välfärdsförvaltningen. Av dessa är mertalet
timavlönade vilket fortsatt påvisar att förvaltningen
använder sig av många tim- och visstidsanställningar. Förvaltningen behöver fram för allt öka
insatserna i tidigt skede för att minska sjukfrånvaron. Även inom förskoleverksamheten ses den
högsta sjukfrånvaron bland medarbetare som har
tidsbegränsade anställningar.
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EKONOMISK REDOVISNING
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen
om kommunal bokföring och redovisning
(2018:597) och rekommendationer från rådet för
kommunal redovisning (RKR). De avvikelser som
förekommer är:

Semesterlöneskuldens förändring har, i likhet med
föregående år, inte bokförts löpande under året och
påverkar därmed inte periodens resultat.

Resultaträkning
Resultaträkning
(Belopp i mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens intäkter och kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Bokslut april
2020
43,7
-260,0
-216,3
-7,8
-224,1
154,1
70,7
0,7
1,0
-1,7
0,0

Kommunen
Bokslut april
Budget
2021
2021
46,0
-270,1
-224,1
-687,8
-8,6
-25,2
-232,7
-713,0
169,1
494,2
79,4
232,1
15,8
13,3
0,3
1,6
-0,2
-0,4
15,9
14,5

Prognos
2021

-687,2
-26,5
-713,7
501,8
238,2
26,3
1,6
-0,3
27,6

Extra ordinära poster
Periodens resultat

Resultatet för kommunen under årets fyra första
månader uppgår till 15,9 mnkr vilket är 15,9 mnkr
bättre än samma period 2020. Helårsprognosen
beräknas till mnkr.
Intäkterna under perioden har ökat med 2,3 mnkr
eller 5,4 procent jämfört med samma period
föregående år. Intäkter från fastighetsförsäljning
har ökat med 1,4 mnkr och statsbidrag, har ökat
med 3,1 mnkr. Ersättning från Försäkringskassan
för personliga assistenter har ökat 0,8 mnkr.
Kompensation för höga sjuklönekostnader i
samband med Covid-19 uppgår till 2,1 mnkr.
Kostnaderna under perioden har ökat med 10,1
mnkr eller 3,9 procent. Personalkostnaderna har
ökat 3,8 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent.
Kostnaderna för månadslön inklusive sociala
avgifter har ökat med 2,7 mnkr och timlönekostnaderna har okat med 1,7 mnkr. Sjuklönekostnaderna har minskat 0,8 mnkr eller 20,9 procent
vilket till största delen beror på minskad påverkan
av Covid-19. Pensionskostnaderna inklusive

0,0

15,9

14,5

27,6

löneskatt har ökat marginellt. Kostnader för
bostadsanpassning har ökat 0,8 mnkr vilket
motsvarar en ökning med 125 procent. Fastighetskostnaderna har ökat 2,2 mnkr främst genom högre
kostnader för snöröjning och uppvärmning.
Verksamhetens nettokostnader har, exklusive effekt
av fastighetsförsäljning, ökat 3,8 procent jämfört
med samma period förgående år. Skatte-och
bidragsintäkter har ökat med 10,5 procent. Den
stora ökningen av skatteintäkterna jämför med
samma period föregående år beror på att då, i
pandemins inledningsskede, befarades stora
negativa slutavräkningar. Skatteintäkterna är
beräknade utifrån SKR:s aprilprognos.
De finansiella intäkterna har minskat 0,7 mnkr
vilket beror på att Munkedal Vatten har löst sitt lån
hos kommunen. Minskning av finansiella kostnader
beror på att under hösten 2020 löste kommunen in
samtliga ränteswappar i förtid vilket innebar att den
genomsnittliga räntesatsen sjönk från 2,51 procent
till 0,16 procent.
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Balansräkning
Balansräkning
(Belopp i mnkr)

Kommunen
Bokslut
dec 2020

Bokslut
apr 2021

10,9

10,6

364,9
28,1
45,1

Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

449,0

369,6
27,0
45,1
452,3

Omsättningstillgångar:
Lager och exploatering
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

53,4
56,3
103,5
213,2

54,8
67,3
103,0
225,1

Summa tillgångar

662,2

677,4

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- varav periodens resultat
Summa eget kapital

351,3
29,0
351,3

367,2
15,9
367,2

10,5
10,5

10,9
10,9

112,0
9,3
179,1
300,4

111,1
9,2
179,0
299,3

662,2

677,4

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Summa avsättningar
Skulder:
Långfristiga lån
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Kommunens balansomslutning har ökat 15,2 mnkr
sedan årsbokslutet. Anläggningstillgångarna har
ökat 3,3 mnkr. Investeringstakten under första
tertialet har dämpats och under perioden har det
investerats 12,1 mnkr, exklusive exploatering,
jämfört med 26,6 mnkr under samma period
föregående år.
Omsättningstillgångarna har ökat 11,9 mnkr sedan
årsskiftet vilket till största delen beror på ökning av
kortfristiga fordringar. Kommunens del, i det med
bolagen gemensamma koncernkontot, har ökat 0,8
mnkr.
Kommunens likviditet i delårsbokslutet uppgår till
95,1 procent, en ökning från årsbokslutets 89,2
procent.

De långfristiga skulderna har minskat 0,9 mnkr
vilket beror på minskning av långfristig leasingskuld
för kommunens fordon. Det har i övrigt inte skett
någon amortering eller nyupplåning under perioden.
Kommunens reverslån på 104,7 mnkr har en
genomsnittlig kapital- och räntebindning på 1,25 år.
De kortfristiga skulderna är oförändrade sedan
årsskiftet.
Kommunens soliditet är vid delåret 54,2 procent, en
liten ökning från årsbokslutets 53,1 procent.
Ökningen beror på periodens resultat. För helåret
beräknas soliditeten öka till 54,9 procent.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
(mnkr)

Jan-apr
2021

Budget
2021

Prognos
2021

Kommunstyrelsen

0,0

4,3

3,9

Datasystem / digitala verktyg

0,0

4,3

3,9

Samhällsbyggnadsnämnden

12,1

160,1

92,4

Mark och exploatering

2,0

14,2

10,8

- varav Vadholmen

0,6

2,6

3,5

- varav Bergsäter

0,9

3,9

3,9

Gator och vägar

1,3

10,0

7,9

Parker och badplatser

0,4

0,5

0,5

Barnomsorgsfastigheter

0,4

34,7

13,0

Skolfastigheter

5,2

60,0

37,0

5,0

60,0

35,0

Utvecklingscentrum Munkedal

- varav Hedekas skola

2,0

4,0

4,0

Äldreomsorgsfastigheter

0,0

2,5

0,0

Övriga fastigheter

0,6

32,7

17,7

0,5

28,0

13,0

Maskiner och inventarier

- varav Bollhall Kungsmark

0,2

1,5

1,5

Barn- och
utbildningsnämnden

1,5

4,1

2,9

Inventarier Hällevadsholms
skola

1,4

1,0

1,4

Maskiner och inventarier övrigt

0,1

3,1

1,5

Välfärdsnämnden

0,4

3,4

3,4

Inventarier

0,4

2,7

2,7

Datasystem

0,0

0,7

0,7

Kultur- och fritidsnämnden

0,0

1,4

0,4

Konst

0,0

0,1

0,1

Inventarier

0,0

1,3

0,3

14,0

173,2

102,9

Varav nyinvesteringar

2,9

85,4

44,4

Varav reinvesteringar

11,1

87,8

58,5

Summa investeringar

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Årsbudgeten 2021 för investeringar är 173,2 mnkr
inkluderat resultatöverföring från 2020. De totala
investeringsutgifterna för årets första fyra månader
uppgå till 14,0 mnkr, varav 2,9 mnkr avser
nyinvesteringar och 11,1 mnkr reinvesteringar.
Kommunfullmäktiges resultatmål 2021 för
investeringar är att reinvesteringar ska ha en
självfinansieringsgrad på 100 procent.
Självfinansieringsgraden för reinvesteringar 2021
beräknas uppgå till 92,5 procent vilket innebär att
resultatmålet 2021 inte kommer att uppfyllas.
Kommunstyrelsen
Årets investeringar avser i första hand datasystem
och digitala verktyg. Av årets budget på 4,3 mnkr
beräknas att 3,9 mnkr kommer att nyttjas.
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden svarar för större delen av kommunens
investeringar. Inom mark och exploatering har det
förutom Vadholmen bland annat investerats i
detaljplaner för nya exploateringsområden.
Investeringar inom gator och vägar avser i första
hand gatubelysning. Maskiner och inventarier avser
fordon inom park och skog samt utrustning inom
kostverksamheten. Av den totala budgeten på
160,1 mnkr är prognosen att 92,4 mnkr kommer att
tas i anspråk under året.
Barn- och utbildningsnämnden
Periodens investeringar består av inventarier och
utrustning på Hällevadsholms skola. Av året budget
på 4,1 mnkr beräknas 2,9 mnkr tas i anspråk.
Välfärdsnämnden
Periodens investeringar utgörs av inventarier till
Allégården. Prognosen är att årets budget kommer
att nyttjas i sin helhet.
Kultur- och fritidsnämnden
Större delen av budgetanslaget avser kommande
utgifter för inventarier till den nya bollhallen.
Prognosen är att detta anslag inte kommer att
nyttjas förrän nästa år.
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Prognos helår 2021
Driftredovisning

Bokslut

Prognos

Budget

Avvikelse

(Belopp i mnkr)

2020

2021

2021

2021

Nämnd
Kommunfullmäktige

-1,4

-1,3

-1,2

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

0,0

Överförmyndare

-1,0

-1,1

-1,2

0,1

Revision
Kommunstyrelsen

-1,0

-0,9

-0,9

0,0

-52,6

-54,0

-54,5

0,5

Samhällsbyggnadsnämnden

-32,9

-31,0

-29,0

-2,0

Barn- och utbildningsnämnden

-287,9

-299,9

-299,9

0,0

Välfärdsnämnden

-275,2

-285,7

-278,8

-6,9

-16,1

-17,6

-18,0

0,4

-668,2

-691,6

-683,6

-8,0

Valnämnd och Jävsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden
Summa nämndverksamhet
Gemensamma kostnader och intäkter

-5,4

-22,1

-29,4

7,3

-673,6

-713,7

-713,0

-0,7

Skatteintäkter

481,5

501,8

494,2

7,6

Generella statsbidrag och utjämning

225,9

238,2

232,1

6,1

33,8

26,3

13,3

13,0

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

3,3

1,6

1,6

0,0

Finansiella kostnader

-8,1

-0,3

-0,4

0,1

Resultat efter finansiella poster

29,0

27,6

14,5

13,1

Årets resultat

29,0

27,6

14,5

13,1

Helårsprognosen för Munkedals kommun är 27,6
mnkr vilket är 13,1 mnkr bättre än det budgeterade
resultatet på 14,5 mnkr.
Nämnderna
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till
-8,0 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största
avvikelsen med ett befarat underskottet på -6,9
mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar underskott med -2,0 mnkr. Barn- och
utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning
av budgetramen med 5,8 mnkr vilket innebär att
nämnden för helåret prognosticerar ett resultat i
nivå med budget.
Finansförvaltningen
Gemensamma verksamhetskostnader
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha
ett överskott på 7,3 mnkr mot budget. Av fullmäktiges förfogandepost återstår 0,2 mnkr och av
utrymmet för volymökningar beräknas 5,4 mnkr ej
utnyttjas. Av utrymmet för ökade kapitalkostnader
beräknas att 2,0 mnkr ej tas i anspråk. Övriga
poster visar ett underskott på 0,3 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Slutavräkningen för 2020 års skatteintäkter
beräknas bli positiv med 2,7 mnkr. Även
skatteintäkterna 2021 har en positiv prognos med
4,9 mnkr. Utjämningsbidragen beräknas överstiga
budget med 7,2 mnkr men fastighetsavgiften ser ut
att avvika negativt med -1,1 mnkr. Totalt för
skatte- och bidragsintäkter ligger prognosen på ett
överskott på 13,7 mnkr.
Finansiella intäkter och kostnader
För finansiella intäkter beräknas ett utfall i nivå med
budget. Räntekostnaderna för perioden januari-april
2021 ligger något under budgeterade kostnader och
prognosen på helår ligger på en positiv avvikelse
med 0,1 mnkr.
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Ekonomisk analys nämnder
Kommunstyrelsen
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 20
6,7
-9,8
-14,5
-17,6
17,9
0,3

Bokslut
apr 21
6,3
-9,8
-13,8
-17,3
18,2
0,9

Prognos
2021

Barn- och utbildningsnämnden
-54,0
54,5
0,5

Förvaltningen redovisar per april ett utfall på 17,3
mnkr och en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr.
Största överskottet finns inom administrativa avdelningen och kommundirektörens ansvarsområde.
Förvaltningens intäkter är lägre jämfört med samma
period föregående år. Detta beror främst på interna
intäkter för datorer inom administrativa avdelningen. Övriga verksamhetskostnader är 0,7 mnkr
lägre än föregående år. Avvikelsen beror främst på
högre kostnader föregående av avseende
datakostnader.
För hela 2021 prognosticeras ett positivt resultat på
0,5 mnkr bättre än budget.
Samhällsbyggnadsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 20
35,9
-18,1
-27,6
-9,8
10,1
0,3

Bokslut
apr 21
36,3
-18,6
-29,5
-11,8
9,7
-2,1

finns andra åtgärder som kan vidtas utan att
påverka uppdraget att tillgodose måltider utan att
detta påverkas

Prognos
2021

-31,0
29,0
-2,0

Nämnden redovisar per april ett utfall på 11,8 mnkr
vilket ger en negativ budgetavvikelse på 2,1 mnkr.
Nämndens totala intäkter är 0,4 mnkr högre i år än
jämfört med samma period föregående år. Den
största skillnaden avser de bidragsrelaterade
intäkterna vilket till stor del beror på de riktade
bidragen för Covid-19. Nämndens totala kostnader
är 2,4 mnkr eller 5,2 procent högre jämfört med
föregående år fördelat på personalkostnader, köp av
verksamhet och övriga kostnader
Årsprognosen för nämnden är ett underskott på 2,0
mnkr till följd av ökade kostnader för bostadsanpassning samt pandemins påverkan på måltidsavdelningens verksamhet.
Åtgärder
Bedömningen är att gällande årsprognos angående
ökade kostnader för bostadsanpassning, så är det
inga kostnader som verksamheten kan påverka då
detta styrs utifrån behovet av kommunens
invånare. Detta är en väntad trend då utvecklingen
har en direkt koppling till kommunens inriktning om
att fler skall vårdas i hemmet. Kostnadsutvecklingen
kommer troligen även att fortsätta i samma riktning
även kommande år. Måltidsavdelningens prognosticerade underskott bygger på uteblivna externa
intäkter till följd av rådande pandemi.
Bidragsansökan från Socialstyrelsen kommer att ske
likt föregående år om det beviljas. Eventuella
statliga bidrag kan komma att förbättra kommande
prognoser. I övrigt så ser inte verksamheten att det

Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 20
18,5
-68,0
-46,4
-95,9
93,7
-2,2

Bokslut
apr 21
16,9
-68,0
-47,5
-98,6
99,3
0,7

Prognos
2021

-299,9
299,9
0,0

Barn- och utbildningsnämnden har per april månad
ett utfall om 98,6 mnkr vilket ger en positiv
avvikelse med 0,7 mnkr mot budget. Anledningen
till överskottet är den tillfälliga utökning av ram till
grundskolan på 5,8 mnkr som beslutades av
kommunfullmäktige i april. Gymnasiet visar ett
underskott om 1,5 mnkr per april månad där hög
bemanning ses som den främsta anledningen.
Åtgärder är vidtagna som får effekt först till hösten.
Uppbokade merkostnader för Covid-19 uppgår per
april månad till 1,7 mnkr. Verksamheterna har blivit
kompenserade för höga sjuklönekostnader från
Försäkringskassan motsvarande 1,1 mnkr.
I jämförelse med samma period föregående år har
intäkterna minskat med 1,6 mnkr. Trenden med
minskade externa bidrag håller i sig och har minskat
med 0,7 mnkr. Merparten av minskningen syns
inom gymnasiet och grundskolan. Orsaken är att
nyanlända elever som är asylsökande eller som är
nyanlända och faller under det så kallade
schablonbidraget har blivit färre. Även riktade
insatser från Skolverket har blivit färre till antal och
några av anslagen har upphört helt. Försäljning av
verksamhet har minskat 0,7 mnkr jämfört med
föregående år, vilket bland annat kan härledas till
färre elever från annan kommun som går på
Processtekniska gymnasiet.
För helåret prognosticeras ett resultat i nivå med
budget. En förbättring med 5,1 mnkr i jämförelse
med årsprognosen efter februari genom att
nämnden fått en tillfälligt utökad ram.
Åtgärder
Åtgärder, beskrivning
Neddragning av 6,2 tjänst inom Im och
Processtekniska gymnasiet
Neddragning av 4,1 tjänst inom
Vuxenutbildning
Neddragning av 1,75 tjänst
Centrumskolan
Summa

tkr
1 680
1 100
360

Hel/halvårseffekt
5 månader
2021
5 månader
2021
5 månader
2021

3 140

Åtgärder inom Im och Processtekniska gymnasiet
som presenteras i tabellen ovan kommer att ge
minskade personalkostnader om 4,0 mnkr på helår
2022. I och med att elevantalet minskar på Im är
en neddragning av personalkostnader nödvändig,
men det kommer bli en ökad kostnad för köp av
gymnasieplats istället. De åtgärder som i år
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genomförs inom vuxenutbildning väntas ge en
helårseffekt 2022 om 2,6 mnkr. Både gymnasiet
och vuxenutbildningen förväntas ha budget i balans
2022. Under 2020 gjorde grundskolan neddragning
med ett 20-tal tjänster för budget i balans.
Centrumskolan har emellertid varit tvungna att göra
sin neddragning succesivt och en minskning med
1,75 tjänst from hösten är därför nödvändig. Den
planerade neddragningen förväntas ge en
helårseffekt om 0,9 mnkr på helår 2022.
Grundskolan har för budgetåret 2021 fått en
tillfälligt utökad ram om totalt 7,5 mnkr. Åtgärder
för en eventuell minskning av densamma inför 2022
har ännu inte påbörjats men kommer innebära stora
förändringar och påverkan för verksamheten.
Välfärdsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 20
14,8
-71,4
-35,3
-91,9
91,3
-0,6

Bokslut
apr 21
17,6
-76,7
-36,4
-95,5
92,9
-2,6

Prognos
2021

-285,7
278,8
-6,9

Välfärdsnämnden har per april månad ett utfall om
95,5 mnkr vilket ger en negativ avvikelse med
2,6 mnkr mot budget. Största underskottet finns
inom Vård och omsorg samt försörjningsstöd.
Åtgärder är vidtagna som får effekt först i slutet av
året.
Uppbokade merkostnader för Covid-19 uppgår per
april månad till 3,8 mnkr. 0,7 mnkr avser utökade
kostnader för skyddsutrustning, 3,0 mnkr avser
personalkostnader. Verksamheterna har blivit
kompenserade för höga sjuklönekostnader från
Försäkringskassan motsvarande 1,1 mnkr samt från
Socialstyrelsen för merkostnader avseende 2020
med 0,7 mnkr. Nämnden har även återsökt
merkostnader på 0,8 mnkr avseende december
2020, dessa är ej med i resultatet per april men
ingår i prognosen för helåret.
Intäkterna för perioden januari till april 2021 är 2,8
mnkr högre jämfört med samma period 2020.
Anledningen är de ökade bidragen från staten.
Personalkostnaderna har ökat 5,3 mnkr för perioden
jämfört med föregående år. Kostnader för vikarier
och mertid, var höga i januari och februari som en
följd av att förvaltningen var hårt drabbad av Covid19 både hos personal och brukare i början av året.
Ökningen av personalkostnader är högst inom
avdelningen vård och omsorg och stöd, de mest
personalkrävande avdelningarna. Övriga kostnader
är 1,1 mnkr högre 2021 jämfört med 2020 vilket
främst beror på högre kostnader för skydds- och
förbrukningsmaterial.
Helårsprognosen för välfärdsnämnden i april uppgår
till -6,9 mnkr. Största underskotten finns inom
avdelning Vård och omsorg och hemtjänsten samt
försörjningsstöd. Prognosen bygger på det
verksamheterna känner till idag. Poster som kan
komma påverka prognosen och utfallet för 2021
som är okända i dagsläget är hur länge och till
vilken omfattning kommunen kommer ersättas för
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sjuklönekostnader och om det kommer vara möjligt
att återsöka för merkostnader hänförliga till Covid19. Statsbidrag avseende äldreomsorgen på 5,2
mnkr ingår i prognosen som en minskning av
prognostiserat underskott.
Åtgärder
Åtgärder, beskrivning

tkr

Hel/halvårseffekt

Neddragning 5 årsarbetare inom
Hemtjänsten Svarteborg
Neddragning 3,4 årsarbetare inom
Särskilt boende och korttids,
Dinglegården och Ekebacken

450

2-3 månader 2021

300

2-3 månader 2021

Schemaförändring och minskad mertid
inom LSS gruppbostad
Försörjningsstöd

200

Effekt 2021

Summa

950

?

Avdelning Vård och omsorg
Färre biståndsbedömda timmar inom hemtjänst
Svarteborg och ett minskat antal platser på
Ekebackens och Dinglegårdens särskilda boenden
har medfört en konstaterad övertalighet bland
personal, i och med ett minskat behov av
insatstimmar. Avdelning vård- och omsorg bedömer
att det finns ett behov av att minska med 8,4
årsarbetare i förhållande till det faktiska behovet av
omsorgstimmar för att komma ner i kostnader. Den
totala helårseffekten på 4,6 mnkr syns först under
2022 på grund av uppsägningstid dock räknar
verksamheten med viss effekt även 2021 då
pensionsavgång eller om personal själv avslutar sin
anställning ej kommer tillsättas. Eventuella
omplaceringar kan också ge en ekonomisk effekt
under 2021. Övertaligheten kommer även ses över
inför sommarbemanningen och beaktas vid
rekrytering av vikarier.
I nämndens budget för 2022 ligger ytterligare 3,6
årsarbetare med som en sparåtgärd för att se över
nattbemanningen samt få samordningseffekter när
Svarteborg och Dinglegården blir ett område.
Avdelning Stöd
Inom avdelning stöd är det främst verksamheten
LSS gruppbostad som redovisar ett underskott.
Verksamheten är belastad med höga kostnader för
mertid. Åtgärder för att komma till rätta med detta
är nya scheman samt att de personer som önskat
och som ofta arbetat mertid har fått ökad
sysselsättningsgrad. Från och med maj/juni
kommer sju personer på gruppbostäderna öka sin
sysselsättningsgrad och i september ytterligare fyra
personer. I dagsläget har verksamheten ökat
nattbemanningen på grund av ökat omsorgsbehov
hos brukare. Översyn av nattbemanningen görs
bland annat genom samarbete med Dinglegården
ser även över möjligheterna till sovande jour då
omsorgsbehovet åter minskar.
Avdelning IFO
Inom barn och unga arbetar avdelningarna ständigt
med hemmaplanslösningar som första insats. Tidiga
samverkansinsatser med skola och fritidsverksamhet för att fånga upp de barn och ungdomar om har
behov av insatser och stöd. Underskottet på HVB
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barn och unga placeringar kan ställas mot det
överskott som finns på familjehemsvård.
Försörjningsstödet som har det största underskottet
i förvaltningen arbetar i samverkan med
Jobbcentrum inom AME som har fått förstärkning
med en arbetsmarknadskonsulent och en
handledare för att mer aktivt jobba för egen
försörjning. Samverkan mellan Socialtjänst, AME
och arbetsförmedlingen samt vuxenutbildningen
(SKASAM) är påbörjad. Dock är det fortfarande hög
arbetslöshet nationellt vilket försvårar för dessa
personer att komma ut i arbete. Pandemin medför
även hinder för praktik och arbetsträning både hos
externa arbetsgivare och inom kommunens egna
verksamheter vilket gör att det är svårt för
verksamheten att minska avvikelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 20
0,6
-3,2
-2,5
-5,1
5,3
0,2

Bokslut
apr 21
0,6
-3,2
-2,8
-5,4
5,9
0,5

Prognos
2021

-17,6
18,0
0,4

Kultur- och fritid har för perioden januari till april ett
positivt resultat om 0,5 mnkr. Intäkterna för
perioden visar på en positiv avvikelse på 0,3 mnkr.
Personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot
budget om 0,3 mnkr och övriga kostnader har en
negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige redovisar ett underskott om 0,2
mnkr för perioden beroende på att större delen av
årets partistöd betalats ut. För helåret prognosticeras ett underskott på 0,1 mnkr vilket beror på ej
budgeterade kostnader för digitala sammanträden.
Valnämnd
Valnämnden utser röstmottagare, upprättar
vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. Under
2021 planeras inga allmänna val eller folkomröstningar varför verksamheten i stort sett är vilande.
Resultatet för perioden och även årsprognosen
ligger på 0,0 mnkr.
Överförmyndare
Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil,
Färgelanda och Uddevalla. Överförmyndaren
redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden
vilket beror på eftersläpning av utbetalning av
arvoden till gode män. För helåret beräknas ett
överskott på 0,1 mnkr.
Revision
Revisionen redovisar ett positivt utfall om 0,2 mnkr
under perioden. Överskottet beror på att konsultstödet avseende granskningsinsatser är sena med
faktureringen. Årsprognos ligger på 0,0 mnkr.

Nettokostnadsökningen är 0,4 mnkr i jämförelse
med samma period föregående år, det vill säga 3,7
procent. 0,3 mnkr av dessa är hänförliga till högre
interna kostnader för lokaler.
För helåret prognostiseras ett positivt resultat om
0,4 mnkr. Underskott inom bibliotek vägs upp av
överskott inom fritidsgårdar, kulturskola och turism.
Åtgärder
Den neddragning av personal inom bibliotek som
gjordes under hösten föregående år ses redan effekt
av och kommer i år ge en helårseffekt på 0,5 mnkr
0kr. Detta har varit ett led i att få budget i balans
för verksamheten. Dock minskar de externa
intäkterna 2021 samtidigt som verksamheten måste
ställa om med ett utökat uppdrag inom
skolbibliotek. Åtgärder som bland annat innefattar
begränsade öppettider och en reducering av
bokbeståndet kommer genomföras för att få en
budget i balans.
Ombyggnation och hyra för bibliotek i Hedekas
kommer inte vara möjligt att åtgärda inom tilldelad
ram under året
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Nyckeltal
Resultat

2019

2020

Prognos
2021

Årets resultat (mnkr)

28,9

29,0

27,6

Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag (%)

4,2

4,1

3,7

Balanskravsresultat (mnkr)

20,9

27,9

27,6

Skatteintäkter och nettokostnader

2019

2020

Prognos
2021

Skatte- och bidragsutveckling (%)

5,3

3,4

4,6

Nettokostnadsutveckling (%)

2,7

3,0

6,0

Nettokostnader i relation till skatter och bidrag (%)

95,6

95,2

96,4

Investeringar

2019

2020

Prognos
2021

Nettoinvesteringsvolym (mnkr)

57,4

79,5

102,9

Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%)

92,8

67,2

52,6

Skattefinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

113,9

76,6

92,5

Soliditet/likviditet

2019

2020

Prognos
2021

Soliditet (%)

45,0

53,1

54,9

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%)

16,3

22,9

27,5

Kassalikviditet (%)

105,0

88,7

59,3

Åtagande utanför balansräkningen (mnkr)

2019

2020

Prognos
2021

Borgensåtagande (mnkr)

360,9

424,5

421,9

Pensionsförpliktelser före 1998 (mnkr)

205,9

199,6

189,4
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-31

1(1)

Dnr: KS 2021-000090

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Borgensavgift för år 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av borgensåtagandet
som en borgensavgift för 2022.

Sammanfattning
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut
marknadsmässiga borgensavgifter. Enligt gällande borgenspolicy ska
Kommunfullmäktige besluta om dessa årligen. Ekonomiavdelningen bedömer det
marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till kommande års borgensavgifter.
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2021 besluta om storleken på
borgensavgiften för 2022. Avgiften skall erläggas senast 31 mars 2022. Enligt
regelverket kring borgensavgifter är riktmärket för en marknadsmässig
borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på
finansmarknaden. Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25
procentenheter kan anses vara marknadsmässig.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Förslaget innebär ingen förändring av de ekonomiska förutsättningarna vid
användande av kommunal borgen för upplåning.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkans Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Munkedals bostäder AB
Munkedals vatten AB

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

2021-05-31

1(2)

Dnr: KS 2021-000093

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunalt väghållningsområde för Munkedal övertagande av statlig väg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan Munkedals
kommun och Trafikverket angående övertagande av väghållarskap.

Sammanfattning
Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt område och
planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de vägar som länkar samman
tätorterna. Fördelarna med kommunalt väghållarskap är att man som väghållare får
rådighet över anläggningen och dess frågor och beslut. Väghållaren bestämmer
utformning, omgivning och beslutar om trafikfrågor och trafiksäkerhets och som
kommun behöver man då inte involvera annan väghållare vid ställningstagande i
dessa ärende.
Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga vägområden
och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals kommun. Vid övertagande
ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar, GC-vägar,
murar, belysning m.m. för de gator och vägar som kommunen övertar inom det
nya väghållningsområdet. Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar och
ansvarar för drift och underhåll för följande vägar:
813.1
816
816.1
924, del av

Foss kyrka och stort bostadsområde
Huvudgatan i Munkedal
Gatan till stationen
Stale upp till skolan

Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna och då
ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över. Vägen ska ha ett
tillfredställande skick för allmänt användande för liknande vägar i liknande
områden. Detta innebär inte att Trafikverket utför rena standardhöjande åtgärder i
samband med överlämning av väghållningen utan att en syn genomförs där båda
parter medverkar och kommer överens om åtgärder. Iståndsättningen sker i
samband med Regeringens beslut och då väghållaransvaret övergår till kommunen
har Trafikverket 1 år på sig att iståndsätta.
När vägar och broar iståndsätts innebär det att:

Beläggning inte skall ha hål eller sprickor

Diken och trummor rensas

Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov

Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som
belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela.

Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och
överlämnas i sin helhet till kommuner

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

Munkedals kommun

2021-05-03

Sida

KS

2(2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20210531
Avtalsförslag
Kartbilaga

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ett beslut om övertagande av väghållarskap medför en utökad kostnad av årlig drift
för Munkedals kommun. Den årliga driften beräknas uppgå till 125 tkr per år och
kommer falla ut under år 2023. Framtida underhållskostnader som tex
underhållsasfaltering tillkommer via särskilda äskanden för reinvestering via
investeringsbudgeten.
Barnkonventionen
Ett beslut om övertagande av väghållarskap medför en positiv situation för barn då
det medför större möjlighet för barn att påverka trafiksituationen då besluten ang
trafik, dess miljö och utformning tas av Munkedals kommun.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för vidare hantering
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ArcGIS Web Map
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Förslag om nytt kommunalt väghållningsområde för Munkedal med vägarna 813.1, 816, 816.1, 924 del av på kartan markerade
med blåa prickar. Väghållningsmordet med svart linje runt om Munkedal. Västra Götalands Län
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2021-05-04

Ert ärendenummer

Sidor

82

1(3)

Munkedals kommun

Kopia till:

455 80 Munkedal

Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Avtal om förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde för
Munkedals kommun, Västra Götalands län
Munkedals kommun är en expansiv kommun med exploatering runt om i kommunen. Vid exploateringen i
centrala Munkedal har detaljplanen lagt 4-5 tomter på allmän väg – vägrätt. Kommunen har ett strategiskt läge
vid väg E6 med bra möjligheter för boende, arbete och pendling in och ut till/från kommunen. Trafikverket
arbetar med att få rätt väghållning för landets vägar och då föreslår Trafikverket Region Väst i dialog med
kommunen detta förslag genom att skapa ett helt nytt kommunalt väghållningsområde för Munkedals kommun
där Munkedal blir centralort. Munkedals kommun är ej egna väghållare enligt väglagen sedan tidigare. Förslag till
skapande av kommunalt väghållningsområde i Munkedals kommun, bilaga 1 och 2.


Beslut att utse en kommun till väghållare enligt 5 § (Väglag 1971:948) 2 kap 2 § (Vägförordningen
2012:707) fattas av Regeringen efter beredning av Juridik och Planprövning, Trafikverket.



Ett beslut om ändrad väghållning i enlighet med intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket utan
att Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har godkänt avtalet.



Mellan väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst (org. nr 202100-6297), nedan kallat
Trafikverket och Munkedal kommun (org. nr 212000-1330), nedan kallat Kommunen, har följande avtal
träffats.

Avtalets omfattning

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

I avtalet regleras


Förslag till nytt väghållningsområde för Kommunen framgår av karta bilaga 1 och 2 mellan Trafikverket
och Kommunen.



Tidpunkt för kommunens övertagande av väghållningsansvaret för vägarna i Kommunen är den dag
Regeringens beslut erhåller laga kraft.

Trafikverkets åtagande
Trafikverket iståndsätter vägarna inför övergången och då ses beläggning (inga hål eller sprickor), diken och
trummor rensas och andra väganordningar ses över. Vägen skall ha ett tillfredställande skick för allmän
samfärdsel för liknande vägar i liknande områden, det innebär att Trafikverket ej utför standardhöjande åtgärder
vid överlämning av väghållningen.

Trafikverket
405 33 Göteborg
Besöksadress: Kungsgatan 32,
Trollhättan

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Lena Kammefors
Utredning, Planering
Trafikverket Region Väst
lena.kammefors@trafikverket.se
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Kommunens åtagande
Kommunen övertar och ansvarar för drift och underhåll för:






Väg 813.1 till Foss kyrka, kallad Fossvägen, belagd, ca 400 m, ca 5,5* m bred, BK 1
Väg 816 mellan väg 832 (Uddevalla vägen) i söder vid Kvistrum och väg 832 i norr vid Munkeland, kallad
Kviströmsvägen/Strömstadsvägen, belagd, ca 3000 m, ca 7* m bred, BK 1
Väg 816.1 från cirkulation vid väg 816 till Östra Jonsängsvägen (förbi järnvägsstationen), kallad
Stationsvägen, belagd, ca 200 m, ca 7,5* m bred, BK 1
Väg 924 mellan väg 816 vid Kvistrum till korsning väg 928 vid Bruksskolan, kallad Stalevägen, belagd, ca
2600 m, ca 6* m bred, BK 1

Övertagandet omfattar vägar inom tätorten Munkedal om ca 6,2 km genom att skapa ett nytt
väghållningsområde för Kommunen, vilket framgår av bilaga 1 och 2.

Övertagande jämte väghållningsansvar och väghållningsområde för drift
och underhåll samt förbättring
Förslag till nytt väghållningsområde för Kommunens tätort, jämte karta bilaga 1 och 2 kommer att översändas till
kommunen för yttrande och antagande av Kommunfullmäktige. Varefter materialet sänds till Länsstyrelsen i
Västra Götalands Län för yttrande. Slutligen sänds det till Trafikverkets Juridik och Planprövning där de bereder
ärendet varefter det sänds till Regeringen för beslut.
Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar, GC-vägar och belysning,
för de gator och vägar som kommunen övertar inom det nya väghållningsområdet.
Skapandet av kommunens väghållningsområde medför att vägområde och de vägar som nu är aktuella övergår till
Munkedals kommun när Regeringens beslut om nytt väghållningsområde och förändrad väghållning får laga kraft.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Ansvarsbegränsning
Munkedals kommun övertar helt ansvaret för de aktuella vägarna inklusive dess väganordningar i tätorten och
kan inte rikta ytterligare krav mot Trafikverket under förutsättning att:


Avtalet om förändrad väghållning undertecknas av bägge parter och godkänns av kommunfullmäktige i
Munkedals kommun.



Beslut om nytt kommunalt väghållningsområde från Regeringen med förändrad väghållning får laga kraft.

Ikraftträdande
För åtgärder som kommunen vidtar på berörda statliga vägar före beslutet om nytt väghållningsområde med
ändrad väghållning får laga kraft ska särskilt avtal tecknas med Trafikverket.

*vänligen observera att vägbredd kan variera på olika sträckor längs vägar
Trafikverket
405 33 Göteborg
Besöksadress: Kungsgatan 32,
Trollhättan

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Lena Kammefors
Utredning, Planering
Trafikverket Region Väst
lena.kammefors@trafikverket.se

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2021/xxxxx

2021-05-04

Ert ärendenummer

Sidor
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Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av Kommunfullmäktige i Munkedals kommun.

Av detta avtal är två (2) exemplar upprättade och utväxlade.
Göteborg 2021-

Munkedal 2021-

__________________________

___________________________

För Trafikverket Region Väst

För Munkedals Kommun

Jörgen Einarsson

Den som skriver på avtal om infrastruktur

Regional Direktör

Kommunstyrelsens ordförande

1, Översikt Munkedal kommun och dess förslag till nya väghållningsområde

Bilaga

2, Karta Munkedal

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Bilaga

Trafikverket
405 33 Göteborg
Besöksadress: Kungsgatan 32,
Trollhättan

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Lena Kammefors
Utredning, Planering
Trafikverket Region Väst
lena.kammefors@trafikverket.se
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Dnr: KS 2019-000076

Handläggare:
Markus Fjellsson
Nämndsekreterare/utredningssekreterare
Administrativa avdelningen

Revidering av avfallsföreskrifter för Munkedals
kommun.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera avfallsföreskrifterna för Munkedals
kommun enligt följande:
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är helt
obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett skriftligt intyg från
fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt obeboelig och inte kan
bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller
som längst 5 år i taget. Obeboelig fastighet debiteras ingen grundavgift.
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll i
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en
sammanhängande tid av minst hela innevarande års hämtningsperiod, april t.o.m.
september. Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök
får inte generera hushållsavfall. Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens
betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.

Sammanfattning
Avfallsföreskrifterna för Munkedals kommun antogs av Kommunfullmäktige 201702-08 med en revidering 2019-10-28 av §§ 45–47. Syftet med revideringen var att
förtydliga och förenkla möjligheterna att få avgiftsbefrielse för fastigheter som inte
nyttjas eller är obeboliga. Den nya formuleringen innebär att man genom anmälan
till Rambo tillsammans med eget intygande kan få avgiftsbefrielse, utan möjlighet
för Rambo att pröva eller följa upp anmälan. Erfarenheten under 2020 visar att
detta har missbrukats i flera fall, vilket får konsekvenser både direkt på ekonomin
och indirekt på tilltron till Rambos och kommunens verksamhet.
Rambo har i en hemställan därför uppmanat kommunen att på nytt revidera dessa
paragrafer för att förhindra missbruk utan att förändra syftet med den förra
revideringen.
Föreslagen lydelse för §46:
”Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är obeboelig kan
efter ansökan till miljönämnden få total befrielse från hämtning av hushållsavfall,
inklusive slam.
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår och
fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral för att avlämna de
avfall som uppstår vid en eventuell rivning eller vid framtida renovering av
fastigheten.”
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Föreslagen lydelse för § 47:
”Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtningen av
hushållsavfall, inklusive slam.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid om minst sex månader.
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april t.o.m. september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls. Tillsynsbesök får inte
generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet för
renhållningstaxans grundavgift kvarstår.”
Yttrande från Miljönämnden i mellersta Bohuslän:
De bedömer att ”…dispensen enligt § 46 ska tidsbegränsas, att det framkommer
tydligare att det inte gäller för evigt. Formuleringen bör vara att ”dispensen gäller i
10 år förutsatt att de skäl som ligger till grund för beslutet inte ändras”. Då
dispensen är kopplad till fastigheten och inte till fastighetsägaren gäller dispensen
även vid ägarbyte.”
Miljönämndens yttrande ligger i linje med kommunstyrelsens beslut 2021-03-15,
med en begränsning på 5 år.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bättre kontroll på att rätt avgifter till kommunen tillhanda.

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Handläggare, för vidare handläggning
Rambo AB, för information
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, för information
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Maria Ström för Munkedal Kommun
den 30 oktober 2020 14:10
Ulrika Karlsson
VB: Hemställan om ändring i lokala avfallsföreskrifterna
Hemställan till KS Munkedal om ändring i lokala
avfallsföreskrifterna_201030.pdf

Från: Anne Svensson <anne.svensson@rambo.se>
Skickat: den 30 oktober 2020 14:04
Till: Munkedal Kommun <Kommun@munkedal.se>
Kopia: Mats.andresen <Mats.andresen@rambo.se>
Ämne: Hemställan om ändring i lokala avfallsföreskrifterna
Hej,
Här kommer en hemställan från Rambo AB om att ändra lydelsen i lokala avfallsföreskrifterna.
Förslaget innebär ändrad lydelse av § 47 samt att återtagande av § 46 (med något ändrad lydelse), vilken
togs bort genom beslut i kommunfullmäktige, § 118 2019-10-28, dnr 2019-000076.
Med vänliga hälsningar,
Anne Svensson
Avdelningschef Utveckling och Kvalitet
Rambo AB

✆: 0523 - 66 77 27
@: anne.svensson@rambo.se
www.rambo.se
77 00

| http://www.facebook.com/RAMBOAB | Södra Hamngatan 6 | Lysekil | 0523 - 66

Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter
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Begäran om ändring av § 47 i avfallsföreskrifter för Munkedals
kommun med hänvisning till konsekvenser av
Kommunfullmäktiges genomförda revideringar, Dnr 2019000076
Bakgrund
Munkedals kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 118, om revideringar i de lokala
avfallsföreskrifternas undantagsregler.
Önskemålet om revidering hade sin grund i svårigheten att få fastighet bedömd som ”helt
obeboelig” av miljönämnden och därigenom bli befriad från både årlig grundavgift, avgift för
sophämtning och slamtömning. Miljönämndens höga handläggningsavgift för att hantera
ansökan om uppehåll i sophämtningen ifrågasattes också.
Miljöenheten och Rambo lämnade innan beslut yttrande över samhällsbyggnadsnämndens
förslag till revidering.
Kommunfullmäktige (KF) fattade beslut utifrån att bedömningen av begreppet ”helt
obebolig” i §46 väckt uppseende. KF tyckte att bedömningen som miljönämnden tillämpade
var mer restriktiv än den KF i Munkedals kommun avsett. KF ansåg därför att det skulle vara
möjligt att helt ta bort begreppet ”helt obebolig”, samordna §46 och § 47 och samtidigt
trycka mer på att fastighetsägaren får intyga att fastigheten inte nyttjas. KF ansåg vidare i sin
bedömning att prövningen bör göras av Rambo, istället för av miljönämnden, som bl.a via
chaufförer har goda möjligheter att följa upp ett beslut om uppehåll i hämtning samt har en
lägre handläggningsavgift än miljönämnden.
Konsekvenser av beslutet
Enligt den nya lydelsen i §47 (en sammanslagning av gamla §46 och 47) hänvisas nu
fastighetsinnehavaren att göra en anmälan till Rambo om uppehåll i hämtning. Ett skriftligt
intyg från fastighetsinehavare om att fastigheten inte kommer att nyttjas under den tid som
anmälan avser ska bifogas anmälan. Uppehåll i hämtning gäller högst för fem är i taget.
Fastigheten debiteras ingen grundavgift. Allt enligt beslutet i KF.
Konsekvensen av lydelsen i nya §47 innebär att Rambo måste genomföra uppehållet enligt
anmälan (”bevilja”) när kritererna om att fastigheten inte nyttjas är uppfyllda enligt det
skriftliga intyget. Rambo kan inte ge avslag, med rätt till ett överklagande, då Rambo inte är
någon myndighet. Rambos personal är inte heller bemyndigade att göra en regelrätt
bedömning/tillsyn ute på plats för att se ifall anmälan stämmer överens med verkligheten.
Beslut om beviljande/avslag liksom tillsyn enligt miljölagstiftningen kan bara utföras av
miljönämnden eftersom detta är myndighetsutövning. Det bör därför vara miljönämnden
som både hanterar uppehållsansökningar och tillsynen då de är bemyndigade och har
mandat till detta enligt miljöbalkens bestämmelser.
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Efter att antalet uppehållsanmälningar eskalerat, något som kommer påverka
renhållningskollektivets ekonomi negativt, och det uppstod misstankar om fusk gjorde
Rambo trots allt kontroller under sommaren. Rambo besökte då fastigheter där innehavaren
anmält uppehåll och bifogat intyg om att fastigheten inte nyttjades alls.
Det visade sig att många av fastigheterna som kontrollerats är fullt beboeliga, hålls i vårdat
skick och nyttjas i varierande omfattning. Det finns t.o.m de fastigetsinnehavare som hyr ut
sina fastigheter via uthyrningssidor på nätet och har skaffat egen soptunna som de tömmer
själva.
Många av fastighetsinnehavarna vi konfronterat säger att de tar med soporna hem, vilket
inte är tillåtet enligt miljölagstiftningen, eller så kommer de med andra förklaringar som de
anser ska ge betalningsbefrielse från både sophämtningsavgift och årlig grundavgift. I några
fall har grannar ringt in anonymt och sagt att grannen inte betalar sophämtning trots att de
nyttjar fastigheten. I dessa fall ifrågasätter de Rambos oförmåga att ta betalt och vill själva
också slippa betala eftersom inte grannen gör det.
Det är problematiskt att fastighetsinnehavare i fullt beboliga hus, som dessutom nyttjas, gör
uppehållsanmälan hos Rambo som bolaget inte har bemyndigande att avslå.
Renhållningstaxans konstruktion
Taxan är uppbyggd med två typer av avgifter: en rörlig abonnangsavgift som skall täcka
kostnaden för sopkärl, utrustning för matavfall och själva insamlingen av hushållsavfallet,
alltså tömning av kärlet på fastigheten. Den andra avgiften som finansieras via taxan är en
fast grundavgift som ska finnansiera drift och underhåll av återvinningscentralen,
arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens inlämnade farliga avfall,
kundservice och administration, kommunikation, planerings- och utvecklingsarbete samt
andra kostnader av övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.
Tanken med en kommunal renhållningstaxa är att alla som har en fastighet som är bebolig
ska betala grundavgift, oavsett om de nyttjar fastigheten eller inte, för att kommunen
långsiktigt ska kunna upprätthålla grundservicen kring sitt renhållningsansvar.
En byggnad åldras och kräver underhåll. När fastigheten väl underhålls uppstår det avfall av
olika slag som behöver omhändertas på en återvinningscentral. Kommunen har satsat
miljonbelopp för att skapa en väl fungerande infrastruktur (återvinningscentral/
avfallsanläggning, personal mm) som kan omhänderta avfallet, vilket ligger i linje med
miljöbalkens bestämmelser.
Så fort fastigheten börjar nyttjas träder också kommunens ansvar att hämta hushållavfallet
in och då ska även abonnemangsavgift betalas.
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Det är inte tillåtet att istället för abonnemangsavgift själv köra hushållsavfallet till
återvinningscentralen/hem till annan bostad.
Om inte alla som har en fastighet (bortset från rena ruckel) är med och betalar innebär det
att grannen får betala för den andres avfall när det väl behöver omhändertas. Alla
fastighetsägare i kommunen ingår i renhållningskollektivet och behöver solidariskt betala sin
renhållningsavgift för att kommunen ska kunna upprätthålla en god avfallshantering. Risken
för/möjligheten till fusk måste elimineras. Miljönämnden är den myndighet som kan sätta
stopp för fusk genom handläggning av ansökningar om uppehåll och tillsyn utifrån gällande
lagstiftning.
Rambos nuvarande agerande vid anmälan om uppehåll
Efter att fastighetsägaren lämnat in en anmälan om uppehåll i sophämtningen samt ett intyg
som garanterar att fastigheten inte nyttjas ser Rambo nu ett stort behov av att göra
efterkontroller. Något Rambo hittills inte avsatt medel till och som kommer belasta
renhållningskollektivet ytterligare framöver.
Upptäcker Rambo vid kontroll att fastigheten nyttjas kommer vi fortsatt tvingas meddela
fastighetsinehavaren att denne på nytt påförs ett sophämtningsabonemang, eftersom de
vistas i/nyttjar fastigheten varvid det uppstår avfall som antingen ska omhändertas av
kommunen (hushållsavfall) eller avlämnas på kommunens återvinningscentral (grovavfall,
farligt avfall, bygg- och rivavfall).
Många fastighetsägare kommer bli upprörda och anse att de inte ska behöva betala då de
dessförinnan fått sin anmälan ”beviljad” av Rambo.
Hemställan
Rambo hemställer till Munkedals Kommun att det måste göras något åt problemet med
alltför lättvindiga anmälningar om uppehåll/intyg om att fastigheten inte nyttjas alls, till
synes med syftet att slippa betala abonnemangs- och grundavgift, då antalet anmälningar
eskalerat.
Vi ser en uppenbara fara i att renhållningstaxan annars kommer behöva höjas för
kvarvarande fastighetsägare i renhållningskollektivet. De fastighetsägare som gör rätt för sig
kommer därmed att tvingas bära kosttnaden för de som – medvetet eller omedvetet – inte
gör rätt för sig.
Rambo föreslår därför KF besluta att ändra § 47 och ge den följande lydelse:
”Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtningen av
hushållsavfall, inklusive slam.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad
under en sammanhängande tid om minst sex månader.
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Fritidsboende får uppehåll i hämtniningen under förutsättningen att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års hämtningsperiod,
april t.o.m september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls. Tillsynsbesök får inte generera
hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget. Fastighetens betalningsskyldighet för
renhållningstaxans grundavgift kvarstår.”
Vi föreslår också att återinföra §46 och ge den följande lydelse:
” Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är obeboelig kan efter
ansökan till miljönämnden få total befrielse från hämtning av hushållsavfall, inklusive slam.
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår och
fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral för att avlämna de avfall som
uppstår vid en eventuell rivning eller vid framtida renovering av fastigheten.”

Ovan förslag till förändringar bör remitteras till miljönämnden för ett utlåtande innan beslut
tas.

Mats Andresen
VD

Anne Svensson
Avdelningschef Utveckling och Kvalitet
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Diarienummer:
Datum: Klicka för datum

Nuvarande och föreslagen lydelse av
§ 46-47
Nuvarande lydelse i Avfallsföreskrifter för
Munkedals kommun.
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är helt
obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett skriftligt intyg från
fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt obeboelig och inte kan
bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas anmälan. Uppehåll i hämtningen
gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig fastighet debiteras ingen grundavgift.
§ 47 Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtning av hushållsavfall.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst sex månader.
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april till och med september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. Tillsynsbesök får
inte generera hushållsavfall.
Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavare om att fastigheten inte kommer
att nyttjas under den tid som anmälan avser ska bifogas anmälan. Uppehåll i
hämtningen gäller för högst fem år i taget. Fastigheten debiteras ingen
grundavgift.

Föreslagen lydelse på Avfallsföreskrifter för
Munkedals kommun (förändring/tillägg är
kursiverad).
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är
obeboelig kan efter ansökan till miljönämnden få total befrielse från hämtning
av hushållsavfall, inklusive slam.
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår
och fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral för att
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avlämna de avfall som uppstår vid en eventuell rivning eller vid framtida
renovering av fastigheten.
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten
är outnyttjad under en sammanhängande tid om minst sex månader.
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten
är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april t.o.m. september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls. Tillsynsbesök
får inte generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet för
renhållningstaxans grundavgift kvarstår.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-15

Kommunstyrelsen

§ 35

Dnr 2019-000076

Lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun remiss till miljönämnden i mellersta Bohuslän
Sammanfattning av ärendet
Avfallsföreskrifterna för Munkedals kommun antogs av
Kommunfullmäktige 2017-02-08 med en revidering 2019-10-28 av §§
45–47. Syftet med revideringen var att förtydliga och förenkla
möjligheterna att få avgiftsbefrielse för fastigheter som inte nyttjas eller
är obeboliga. Den nya formuleringen innebär att man genom anmälan till
Rambo tillsammans med eget intygande kan få avgiftsbefrielse, utan
möjlighet för Rambo att pröva eller följa upp anmälan. Erfarenheten
under 2020 visar att detta har missbrukats i flera fall, vilket får
konsekvenser både direkt på ekonomin och indirekt på tilltron till
Rambos och kommunens verksamhet.
Rambo har i en hemställan därför uppmanat kommunen att på nytt
revidera dessa paragrafer för att förhindra missbruk utan att förändra
syftet med den förra revideringen.
Föreslagen lydelse för §46:
”Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är
obeboelig kan efter ansökan till miljönämnden få total befrielse från
hämtning av hushållsavfall, inklusive slam.
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift
kvarstår och fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral
för att avlämna de avfall som uppstår vid en eventuell rivning eller vid
framtida renovering av fastigheten.”
Föreslagen lydelse för § 47:
”Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid om minst sex
månader.
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela
innevarande års hämtningsperiod, april t.o.m. september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls.
Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-15

Kommunstyrelsen

Forts § 35
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Lydelser; nuvarande och föreslagen
Hemställan från Rambo
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget på revidering av
"Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun" till Miljönämnden för
yttrande.
Yrkanden
Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Berg (S) tilläggsyrkande:
Synpunkter från kommunstyrelsen gällande Rambos föreslagna
ändringar
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är
helt obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett
skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt
obeboelig och inte kan bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas
anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig
fastighet debiteras ingen grundavgift.
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll
i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under
en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april t.o.m. september. Med outnyttjad fastighet avses
fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Rolf Bergs (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen antar tillägget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-15

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera nedanstående förslag på
revidering av ”Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun” till
Miljönämnden för yttrande.
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är
helt obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett
skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt
obeboelig och inte kan bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas
anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig
fastighet debiteras ingen grundavgift.
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll
i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under
en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april t.o.m. september. Med outnyttjad fastighet avses
fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.
Beslutet skickas till
Miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Svar på motion från Carina Thorstensson,
Centerpartiet, om kommunala debiteringar och
kostsam hantering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i den delen som gäller ett införande
av Rättviksmodellen fullt ut.
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen i den delen som gäller utökat
kostnadsansvar för vattenkollektivet.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett
införande av Rättviksmodellen och särskilt belysa de konsekvenser det innebär för
den samverkan som bedrivs med en gemensam miljönämnd.

Sammanfattning
I motionen föreslås att Munkedals kommun tar beslut om att införa
Rättviksmodellen fullt ut. Då kommunen samverkar med Lysekils kommun och
Sotenäs kommun för miljöverksamheten med en gemensam Miljönämnd så har
konsekvenserna av ett införande efterfrågats hos enhetschefen på miljöenheten.
Enhetschefen har svarat enligt nedan.

”Miljönämnden ser att innebörden av den så kallade Rättviksmodellen till stor del
fungerar idag eller är på införande genom lagstiftning. Utifrån huvudpunkterna i
Rättviksmodellen (kursiv text) gör nämnden följande sammanfattning:
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen tar betalt efter att tillsynen är
genomförd. Livsmedelslagen har ändrats och från och med 2024 kommer
livsmedelskontrollen ha efterhandsdebitering.
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen ger råd istället för föreläggande när
man uppdagar brister i verksamheterna. Livsmedelskontrollen i Munkedal arbetar
mycket med dialog och uppföljande tillsynsbesök innan eventuella förelägganden skrivs
vid avvikelser.
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen har informationsmöten, så kallade
krögarmöten i förebyggande syfte. Livsmedelskontrollen i Munkedal deltar på
Lotsgruppsmöten, och andra informationsmöten i stor utsträckning”

I Motionen föreslås även att vattenkollektivet tar hela kostnaden för hantering av
tillstånd och dispenser och andra kostnader som uppstår i samband med
vattenskyddsområden. Samt att den enskilde markägaren hålles skadeslös för
hanteringen

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Konsekvenserna av ett sådant beslut har efterfrågats hos Västvatten AB och VD:n
har avgett följande svar: ”Enligt

försiktighetsprincipen (Miljöbalken 2 kap)
är det verksamhetsutövaren som ska vidta de försiktighetsmått som
krävs för att förebygga, förhindra eller motverka att
verksamheten/åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller för miljön. Försiktighetsprincipen innebär att det är
förorenaren/verksamhetsutövaren som står för de kostnader
åtgärden medför.
Vi bedömer inte kostnaden som nödvändig och som kan läggas på
va-taxan och kollektivet.”

Med de svaren som inhämtas som grund föreslås ett bifall till motionen i den delen
som gäller ett införande av Rättviksmodellen fullt ut. I den delen som gäller utökat
kostnadsansvar för vattenkollektivet föreslås ett avslag på motionen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
En förändrad debiteringsrutin påverkar enhetens ekonomi i ringa omfattning under
förutsättning att betalning fullföljs.

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Miljönämnden för mellersta Bohuslän
Munkedals Vatten AB
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Motion gällande Kommunala debiteringar och kostsam hantering
Munkedals kommun har under flera år fått bland de lägsta betygen i
landet gällande ”Företagsklimat”
Kommunens företag, inte minst alla våra aktiva lantbruk belastas med allt
för höga kontrollkostnader och onödig byråkrati, när det gäller rapporter,
tillstånd och dispenser.
Dessa frågor blev än mer aktuella i samband med kommunens beslut om
nya vattenskyddsområden.
Vi anser att en ordentlig förenkling måste till, samt att avgifterna för detta
sänks.
De flesta av dessa regler och avgifter styrs som kommunala ärenden och
både hantering och avgifter beslutas av kommunen själv. Det vill säga
frågor, där vi själva har möjlighet att styra hur det ska se ut och vilka
kostnader som belastar våra företagare.
Kontroller utförda av miljökontoret sker ofta varje år. De företag som haft
regelbundna kontroller varje år med klanderfria resultat, borde
kommande kontrollintervall vara betydligt glesare och det spar dessutom
både tid och kostnader i båda led.
De olika myndigheterna bör med sin kompetens också se som sin uppgift,
att hjälpa företagarna till att bli ännu bättre.
Centerpartiet ser det som orimligt att varje liten åtgärd, varje litet
tillstånd, varje liten dispens, ska behöver gå hela den byråkratiska vägen
vid varje tillfälle.
Ovan nämnda hantering faller helt naturligt inom Rättviksmodellen som
Munkedals kommun tagit initiativ för att följa.
Det är även orimligt att enskilda marker beläggs med restriktioner som
ekonomiskt bestraffar den enskilde. När det gäller Munkedals
vattentäkter, vill vi se att vattenkollektivet tar hela den kostnaden som
idag belastar lantbrukaren som ”råkat” få ett vattenskyddsområde på sin
mark.
Smidiga myndighetskontakter är också en avgörande faktor för en positiv
företagsutveckling.
När dessa fungerar bra kan företagaren lägga tid och kraft på
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verksamheten, och fokusera på att leverera nyttor inom kommunen,
såsom arbetstillfällen, råvaror, mat och energi till en växande befolkning.
Vår kommun behöver förbättra vår ranking gällande Svenskt Näringslivs
mätning av ”företagsklimatet”. Det är ett viktigt steg för en positiv
företagsutveckling.
Ingen konsekvens inom barnkonventionen.
Därför yrkar Centerpartiet i Munkedal:
Att Munkedals kommun tar beslut om att införa Rättviksmodellen fullt ut
Att vattenkollektivet tar hela kostnaden för hantering av tillstånd och
dispenser och andra kostnader som uppstår i samband med
vattenskyddsområden. Samt att den enskilde markägaren hålles
skadeslös för hanteringen

För Centerpartiet
Carina Thorstensson

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-03

1(1)

Dnr: KS 2021-000141

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2021 för Socialdemokraterna
Munkedals arbetarekommun samt godkännande av
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Socialdemokraterna Munkedals
arbetarekommuns redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommuns enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 8 x 11 900 kr (95 200 kr)
Totalt: 107 100 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 2021 är 47 600 kr.
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommun inkom 2021-06-03 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:
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommun
Kommunsekreterare för utbetalning
Akten för KS 2021-141
Slutarkiv för KS 2020-210
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2021-05-18
Diarienummer
457-12513-2021

Mottagare:
Munkedals kommun

Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete
Länsstyrelsens beslut är att avsluta detta uppföljningsärende.
Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen har genomfört uppföljning av Munkedals kommuns arbete enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp kommunernas tillämpning av LEH
och hur kommunen arbetar med aktuella överenskommelser mellan Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Syftet med LEH är att kommunerna ska vidta åtgärder för att minska sårbarheten i sin verksamhet och skapa en god förmåga att hantera krissituationer.
Enligt LEH 2 kap. 9§ ska kommunen hålla Länsstyrelsen informerad om
vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.
Länsstyrelsen har följt upp kommunens verksamhet genom att granska årsredovisning och relevant dokumentation, samt genom ett uppföljningsbesök
onsdagen den 31 mars 2021. Besöket genomfördes digitalt p.g.a. Coronapandemin.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller kraven enligt LEH.
Kommunen har genomfört förebyggande och förberedande åtgärder som
stärkt kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar. Kommunen samverkar och samarbetar med lokala och regionala aktörer, såsom Räddningstjänsten Mitt Bohuslän samt med övriga kommuner i delregion Fyrbodal.
Kommunens säkerhetssamordnare är en delad tjänst med Sotenäs kommun.
Inför nästa mandatperiod rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen utvecklar följande delar i arbetet med krisberedskap:


Postadress:

Då kommunen inte har en egen funktion för tjänsteman i beredskap
är det viktigt att det finns information och rutiner hos räddningstjänsten som gör att de i inledningsskedet av en extraordinär händelse väl

Besöksadress:

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
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känner till hur de ska ta kontakt med någon i Munkedals kommun så
att krishantering och krisledning startar så snart det är möjligt.


Planera så att det obligatoriska styrdokumentet, Plan för Munkedals
kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar, till nästa mandatperiod beslutas av fullmäktige (enligt överenskommelsen mellan
MSB och SKR).



Överväga om det i något av styrdokumenten för de kommunala bolagen ska anges bolagets ansvar gällande LEH.



Överväga att skapa en delegation som underlättar beslutsfattandet
enligt LEH 4 kap, utan att krisledningsnämnden behöver vara aktiverad.

Länsstyrelsen noterar även att Munkedals kommun nu, med en tjänst om 0,5
åa för säkerhetssamordnare, har en av länets kommuners lägsta bemanningar kopplat till arbetsuppgifterna i LEH och överenskommelserna.
Länsstyrelsen bedömer att Munkedals kommun genomför ett strukturerat arbete med krisberedskap, känner till sina risker och sårbarheter och därmed
har en bra grund att utgå ifrån i det kommande arbetet.
Sammanfattning av kommunens arbete enligt LEH
De anteckningar som delats med kommunen efter uppföljningsbesöket redovisar mer detaljerade slutsatser från uppföljningen. Nedan följer en sammanfattning av kommunens arbete när det gäller de uppgifter som regleras i
LEH.
Analys och planering, 2 kap. 1§
Kommunen har redovisat en risk- och sårbarhetsanalys till Länsstyrelsen enligt de nu gällande föreskrifterna (MSBFS 2015:5). Positivt att kommunen
identifierat samhällsviktig verksamhet inom sitt geografiska område och
vilka kritiska beroenden som finns för att upprätthålla denna verksamhet.
Viktigt för Munkedals kommun att fortsätta arbetet med att åtgärda de sårbarheter som identifierats. Det stärker kommunens förmåga att motstå och
hantera kommande extraordinära händelser. Det är även positivt att kommunen startat arbete med kontinuitetsplanering.
Kommunen har ett styrdokument som antagits av kommunstyrelsen, Plan
för Munkedals kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar. Dokumentet är bra och innehåller planeringspunkter från RSA. Till nästa mandatperiod bör detta dokument beslutas av fullmäktige (enligt överenskommelsen mellan MSB och SKR).
Krisledningsnämnd, 2 kap. 2-6§§
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Krisledningsnämnden har ett aktuellt reglemente.
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Bistånd mellan kommuner och landsting samt stöd till enskilda, 4 kap.
Kommunen är medveten om möjligheten att lämna bistånd till annan kommun och enskild som har drabbats. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen överväger att skapa en delegation som underlättar beslutsfattandet
utan att krisledningsnämnden behöver vara aktiverad.
Geografiskt områdesansvar, 2 kap. 7§
Kommunen är medvetna om vad uppgiften gällande geografiskt områdesansvar innebär och avser utveckla detta. Kommunen har ingen egen TIB utan
har funktionen via Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, som i sin tur kontaktar
kommunen.
Utbildning och övning, 2 kap. 8§
Kommunen har en plan för mandatperiodens utbildningar och övningar.
Kommunen har deltagit vid samtliga kvartalsvisa regionala samverkansövningar som Länsstyrelsen anordnar.
Rapportering, 2 kap. 9§
Kommunen har rapporterat den obligatoriska årsredovisningen. Kommunen
har redovisat ett styrdokument, en krisledningsplan samt ett reglemente för
krisledningsnämnden. Kommunen bedöms ha förmåga att hantera Rakel och
WIS.
Statlig ersättning, 5 kap.
Kommunen har redovisat hur den statliga ersättningen använts enligt Länsstyrelsens och MSB:s anvisningar. Den statliga ersättningen används i enlighet med kommunöverenskommelsen. Kommunen kan till nästa årsredovisning mer i detalj redovisa det ekonomiska läget för utbetald ersättning.
Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap, 3 kap
Kommunen har påbörjat arbetet utefter överenskommelsen om civilt försvar
2018-2020. Kommunen har deltagit i TFÖ 2020.
I detta ärende har funktionschef Pontus Rotter beslutat och beredskapshandläggare Pehr Johansson varit föredragande.

Pontus Rotter
Pehr Johansson
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Bilaga
Anteckningar från uppföljningsbesök. Anteckningarna har sedan tidigare
kommunicerats med kommunen inför beslutet.

