Kommunstyrelsen
2021-11-15

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

KOMMUNSTYRELSEN
Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31
Ledamöter
Ordförande
1:e vice ordförande

2:e vice ordf

Ersättare

Christoffer Rungberg (M)
Jan Hognert (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Martin Svenberg Rödin (M)
Johnny Ernflykt (M)
Karin Blomstrand (L)
Christer Börjesson (-)
Matheus Enholm (SD)
Jan Petersson (SD)
Pia Hässlebräcke (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Yvonne Martinsson (S)
Helena Hansson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Inkallelseordning för ersättare
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
S
C
KD
MP
V
M
L
SD

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning
S, C, KD, MP, V, M, L, SD
C, S, KD, MP, V, M, L, SD
KD, MP, S, C, V, SD, L, M
MP, S, C, KD, V, M, L, SD
V, S, C, KD, MP, M, L, SD
M, L, SD, S, C, MP, V, KD
L, M
SD, M, L, S, C, KD, V, MP
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Sida

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

1(4)

Datum

2021-11-15
Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 15 november 2021, kl. 09:00

Plats:

Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal

Justeringsdatum:

2021-11-19, senast kl. 10

Justeringsperson:

Föregående möte Carina Thorstensson (C)

Ordförande:

Christoffer Rungberg (M)

Sekreterare:

Fredrick Göthberg

Kl. 11:00: Peter Johansson och Susanne Thoren Munkedals Vatten AB. Föredrar
punkterna 10–12.
Kl. 12:15-13:00: Lunchpaus. Mat bokad i matsalen för de som önskar som
betalas själv på plats.
Ärende

Föredragare

Sida

1.

Information från förvaltningen KS 2021
Dnr 2021-000008

Ylva Morén

-

2.

Information / rapporter från förtroendevalda 2021 Kommunstyrelsens presidium
Dnr 2021-000009

5

Beslut av kommunstyrelsen
9

3.

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KS 2021
Dnr 2021-000098

4.

Beslut om styrgrupp för investeringsprocess 4-6
skola i Munkedal
Dnr 2021-000248

Fredrick Göthberg

11

5.

Kommunernas klimatlöften inför 2022
Dnr 2021-000146

Eva Kläppe Hellström

16

6.

Bredbandssatsning inom SML för att uppnå
nationella bredbandsstrategin. Ändrad
utbetalningsplan.
Dnr 2019-000245

Lars-Erik Hansson

30

Lars-Erik Hansson

32

Beslut av kommunfullmäktige
7.

Planeringsförutsättningar, tidsplan för budget
2023
Dnr 2021-000091

2
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Datum

2021-11-08
Kommunstyrelsen

Ärende

Föredragare

Sida

8.

Riktlinjer för service och bemötande i Munkedals
kommun
Dnr 2021-000235

Peter Berborn

42

9.

Webbsändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden
Dnr 2021-000221

Peter Berborn

49

10. Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022
(VA-taxa) samt investeringar - Munkedal Vatten
AB
Dnr 2021-000233

Peter Johansson och Susanne
Thoren från Munkedals Vatten
AB

50

11. Utökning av borgensram för Munkedal Vatten AB
Dnr 2021-000234

Peter Johansson och Susanne
Thoren från Munkedals Vatten
AB

71

12. Information budget 2022 Munkedal vatten AB
Dnr 2021-000237

Peter Johansson och Susanne
Thoren från Munkedals Vatten
AB

75

13. Kommunalt väghållningsområde för Munkedal
Dnr 2021-000093

Elisabeth Linderoth

92

14. Skagerrakkorridoren
Dnr 2020-000329

Elisabeth Linderoth

103

15. Livsmedelstaxa
Dnr 2021-000238

Elisabeth Linderoth

109

16. Utbyggnad av kommunalt VA till fastigheten
Bråland 3:18
Dnr 2021-000215

Elisabeth Linderoth

122

17. Samrådsinformation om planerad ansökan om
fortsättning och utvidgning av
bergtäktverksamheten på Svarteborg-Toröd 1:13
Dnr 2021-000247

Elisabeth Linderoth

129

18. Initiativärende från Christoffer Rungberg,
moderaterna och Christoffer Wallin,
sverigedemokraterna om Miljönämnden i
mellersta Bohuslän - utvärdering
Dnr 2021-000188

-

166

3
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Datum

2021-11-08
Kommunstyrelsen

Ärende

Föredragare

Sida

19. Revidering av förbundsordning för
Samordningsförbundets Väst med anledning av
upptagande av Melleruds kommun som ny
medlem
Dnr 2021-000225

Fredrick Göthberg

173

20. Redovisning av motioner och medborgarförslag
som ej beretts färdigt 2021 - kommunstyrelsen
Dnr 2021-000005

Fredrick Göthberg

190

21. Redovisning av motioner och medborgarförslag
som ej beretts färdigt 2021 - Välfärdsnämnden
Dnr 2021-000069

-

193

22. Redovisning av motioner och medborgarförslag
som ej beretts färdigt 2021 Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2021-000108

-

195

23. Redovisning av motioner och medborgarförslag
som ej beretts färdigt hösten 2021 - Kultur- och
fritidsnämnden.
Dnr 2021-000239

-

197

24. Redovisning av motioner och medborgarförslag
som ej beretts färdigt 2021 - barn och
utbildningsnämnden.
Dnr 2021-000241

-

198

199

25. Barnomsorgstaxa 2022
Dnr 2021-000240
26. Avgift för ansökan om nyetablering av fristående
förskolor och fritidshem samt utökning av
befintligt godkännande.
Dnr 2021-000252

-

201

27. Svar på Motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om tomter på Vadholmen och
Örekilsområdet
Dnr 2021-000103

-

203

28. Svar på Motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om Digital Fixare
Dnr 2021-000105

-

205

4
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Datum

2021-11-08
Kommunstyrelsen

Ärende

Föredragare

Sida

29. Svar på Motion från Fredrik Olsson,
Kristdemokraterna om att utreda lämpliga
skyddsåtgärder för att förhindra fortsatt
skadegörelse av kommunal egendom
Dnr 2020-000349

-

207

30. Svar på Motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om extra löneökning för
vårdpersonal
Dnr 2021-000106

-

210

31. Initiativärende från Rolf Jakobsson,
Kristdemokraterna om fastställande av ledamöter
i nämnder för nästa mandatperiod, klargörande
av påstående kring kommunfullmäktiges
ordförande samt tillsättande av beredning för
politisk organisation.
Dnr 2021-000230

-

213

32. Delårsrapport jan-aug 2021 för Miljönämnden i
mellersta Bohuslän
Dnr 2020-000028

-

214

33. Rapporter från revisionen (2021)
Dnr 2021-000032

-

226

34. Anmälan av delegationsbeslut - 2021
Dnr 2021-000026

-

233

5

Minnesanteckningar

Dialogdag med kommunstyrelsen
Tid: 21 september 09.00-16.00
Plats: Teamsmöte, kallelse sker i respektive kalender
Kallade: Kommunstyrelsen
Nämndernas presidium
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschefer

Programpunkter

Vikten av en lokalförsörjningsplan – Behov, ansvarsfördelning –
lokalförsörjningsprogram
Konsultföretaget Norem var inbjudna att hålla en presentation kring
vikten av en helhetssyn på kommunen som fastighetsägare. Se
bifogad presentation för mer information.
Genomgång av kommunens Investeringsprocess
Förvaltningschef för samhällsbyggnad Elisabeth Linderoth går igenom
kommunens investeringsprocess. Se bifogad presentation för mer
information.
Arbetet inom SKR utvecklingsprojekt för ökad effektivitet i
kommuner
Peter Berborn och Pernilla Nicklasson redogör för projektets olika
steg. Det första steget är nulägesanalys som ska vara klart 25
november. Görs av styrgruppen inom förvaltningen och redovisas för
politiken den 25 november på Presidieöverläggningar för
Nämnderna. Se bifogad presentation för mer information.
Samhällsbyggnadsnämndens redovisning delårsrapport per augusti
I samband med uppföljning av delårsrapport per augusti 2021
framkom avvikelser i samhällsbyggnadsnämndens redovisning.
Kommunstyrelsen önskar därför dialog med presidierna om resultat
och åtgärder.
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Sammanfattning
Covid-19 har påverkat verksamheten och dess kostnader mycket. Det
är bostadsanpassning och måltidsavdelningen som har negativt
resultat. Lokalvård har vänt och visar på positivt resultat.
Åtgärder
Årsprognos är – 1 150 tkr, i april var prognosen – 2 000 tkr.
Har minskat de negativet utfallet och arbetar med åtgärder för att
minska obalansen. Kommer att ansöka om bidrag för de kostnaderna
kopplade till covid-19. Oklart hur mycket som kommer kunna fås. Se
bifogad presentation för mer information.
Välfärdsnämndens redovisning delårsrapport per augusti samt
nämndens syn på utmaningar i nuläget. framtida utmaningar och
möjligheter.
I samband med uppföljning av delårsrapport per augusti 2021
framkom avvikelser i välfärdsnämndens redovisning.
Kommunstyrelsen önskar därför dialog med presidierna om resultat
och åtgärder.
Sammanfattning
Till följd av pandemin har efterfrågan på hemtjänst och särskilt
boende minskat. Det har vänt nu och efterfrågan ökar succesivt.
Vilket också påverkar kostnaderna. Samma mönster kan ses i övriga
kommuner.
Gruppbostäder för LSS har två nyinflyttade har genererat höga
kostnader och skapat arbetsmiljöproblem. Granskade av IVO och
arbetsmiljöverket. Har tillsatt särskild tjänst för att arbeta med att
åtgärda bristerna.
Försörjningsstödet är fortsatt högt. Ser inte någon lättnad trotts att
arbetsmarknaden börjat öppna upp. De som i dag erhåller
försörjningsstöd står sannolikt långt från arbetsmarknaden.
Stora kostnader för rekrytering av nya chefer och avgångslöner.
Har fått statsbidrag från Socialstyrelsen som gjort att intäkterna ökat
jämfört med förra året.
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Dagligverksamhet går plus då den är covid-19 anpassad vilket bland
annat leder till färre resor.
Åtgärder
Många är påbörjade men kommer ej få tillräckligt med effekter 2021.
Flera externa kostnader. Har utökat resurserna inom LSS för att
långsiktigt komma i balans med budget och åtgärda brister.
Ett varsel – omfördelat 10 årsarbetare. Effekt på personalkostnader
syns redan nu men mest när omorganiseringen är klar.
Förslag om att nyttja överskottet på eget kapital om två miljoner.
Se bifogad presentation för mer information.
Kommunstyrelsen presidium
Kommunstyrelsen presidium uppmanar samhällsbyggnads- och
välfärdsnämnden att fortsätta arbetet med åtgärder för att komma i
balans med budget.

Vid anteckningarna
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare
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Närvaro
Förvaltningen
Håkan Sundberg - Kommundirektör
x
Elisabeth Linderoth – Förvaltningschef
x
Henry Einestedt– t. förvaltningschef välfärd
x
Lars-Erik Hansson - ekonomichef
x
Liselott Sörensen-Ringi - Förvaltningschef barn och utbildning samt
kultur och fritid
x
Kristina Nyckelgård - MAS
x
Peter Berborn – Administrativ chef
x
Pernilla Niklasson - HR-chef
x
Josefin Fredriksson – ekonom välfärd
x
Elisabet Johansson – ekonom samhällsbyggnads
x
Kommunstyrelsen
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Liza Kettil (S)

x
förhindrad
x

Barn och utbildningsnämnden
Karin Blomstrand (L)
Louise Skaarnes (SD)
Olle Olsson (KD)

x
förhindrad
x

Kultur- och fritidsnämnden
Martin Rödin (M)
Anna Höglind (L)
Erik Färg (S)

förhindrad
frånvarande
x

Samhällsbyggnadsnämnden
Matheus Enholm (SD)
Lars Östman (M)
Per-Arne Brink (S)

x
frånvarande
x

Välfärdsnämnden
Ulla Gustafsson (M)
Christoffer Wallin (SD)
Karl Anders Andersson (C)

x
x
x

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-28

1(1)

Dnr: KS 2021-000098

Handläggare:
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Val till kommunala förtroendeuppdrag, ettårsval
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja angivna uppdrag för perioden 2022-01-01 –
2022-12-24, enligt förteckning som bifogas med protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att förrätta val för uppdrag för perioden 2022-01-01 – 202212-13. Vilka uppdrag som avses framgår i förteckning där även gällande tidigare
uppdrag framgår.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser

Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Västvatten AB för kännedom
Riksbyggen kooperativa Hyresrättsföreningen Grönska för kännedom
Länsstyrelsens lantbruksenhet för kännedom
Dingle Industrilokaler AB för kännedom
Kommunforsknings i Västsverige (KFI) för kännedom
Kommuninvest ekonomisk förening för kännedom
Förtroendemannaregistret för hantering
Respektive vald för kännedom

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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10
Mandatperiod
Start
2021-01-01

Mandatperiod
Slut
2021-12-31

Mandatperiod - Slut

Ordinarie

Ordinarie

Väst Vatten AB, ägarombud

Christoffer Rungberg (M)

Liza Kettil (S)

2021-01-01

2021-12-31

Christoffer Rungberg (M)

Liza Kettil (S)

2021-01-01

2021-12-31

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening
Grönskan, företräda kommunen vid
föreningsstämma
Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet

Christoffer Wallin (SD)

Rolf Berg (S)

2021-01-01

2021-12-31

Dingle Industrilokaler AB ombud till bolagsstämma

Christoffer Rungberg (M)

Liza Kettil (S)

2021-01-01

2021-12-31

Christoffer Rungberg (M)

Liza Kettil (S)

2021-01-01

2021-12-31

Kommunforsknings i Västsverige (KFI), ombud till
föreningsstämma
Kommuninvest ekonomisk förening, ombud

Christoffer Rungberg (M)

Liza Kettil (S)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-01
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1(2)

Dnr: KS 2021-000248

Handläggare:
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Styrgrupp för förstudie till investeringsprocess för 46 skola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del utse kommunstyrelsens presidie som
representanter i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att utse xx som ordförande i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt fastställa representationen i styrgruppen
enligt barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämndens beslut som
är att utse respektive presidium som representanter i den politiska styrgruppen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-12 § 150 att godkänna ny
investeringsprocess för lokaler. Syftet med investeringsprocessen är att underlätta
styrning av stora projekt samt att få en bra politisk förankring. Varje berörd nämnd
utser sina representanter till styrgruppen som senare ska fastställas av
kommunstyrelsen. Storleken på styrgruppen och antalet representanter från
respektive nämnd skall baseras på projektets omfattning. Kommunstyrelsen utser
sedan ordförande för styrgruppen.
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2021-10-20 § 97 att starta en förstudie
gällande de centrala F-6 skolorna i Munkedal där presidiet för barn och
utbildningsnämnden utgör representanter för dem i styrgruppen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-25 §111 att presidiet för
samhällsbyggnadsnämnden utgör deras representanter i den politiska styrgruppen.
Barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från Kommunfullmäktige 2021-0531 §56, återkomma med förslag till beslut angående bygget av ny skola på
Kungsmarksområdet, kompletterat med ett alternativ till nybyggnad som innebär
renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i Munkedal. Beslutsunderlaget
skall innehålla konsekvensbeskrivningar av både alternativen, såväl
verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska, för nämnden och för
kommunen som helhet.
Som stöd till förstudien finns den av KS beställda Volymstudie Bruksskolan och
Munkedalsskolan, beslut KS 2021-01-18, § 7. Likaså kommer delar av den redan
genomförda förstudien för Kungsmarksskolan 4-6 användas för att rationalisera
arbetsprocessen.

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

12

Datum

Munkedals kommun

2021-11-01

Sida

KS 2021-000248

2(2)

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Ekonomi
Samtliga kostnader kopplade till förstudiens genomförande belastar barn och
utbildningsnämnden. Uppskattad kostnad för denna är i dagsläget 2 mkr.
Barnkonventionen
Förstudien är ett viktigt arbete där grunden för framtida skolgång i Munkedal sätts.
Barnen bör involveras tidigt i detta arbete och vara med under arbetets gång.
Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Välfärdschef för kännedom
Samhällsbyggnadschef för kännedom
Kommundirektör för vidare hantering

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

Barn- och
utbildningsnämnden

§ 97

Dnr 2021-000095

Beställning av förstudie med två alternativ gällande
bygge av ny 4-6 skola på Kungsmarksområdet eller
renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i
Munkedal
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från Kommunfullmäktige
2021-05-31 §56, återkomma med förslag till beslut angående bygget av
ny skola på Kungsmarksområdet, kompletterat med ett alternativ till
nybyggnad som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6
skolor i Munkedal. Beslutsunderlaget skall innehålla
konsekvensbeskrivningar av både alternativen, såväl
verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska, för nämnden
och för kommunen som helhet.
Som stöd till förstudien finns den av KS beställda Volymstudie
Bruksskolan och Munkedalsskolan, beslut KS 2021-01-18, § 7. Likaså
kommer delar av den redan genomförda förstudien för
Kungsmarksskolan 4-6 användas för att rationalisera
arbetsprocessen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Beslut Kommunfullmäktige 2021-05-31
Förvaltningens förslag till beslut
Barn och Utbildningsnämnden beslutar att starta en förstudie gällande de
centrala F-6 skolorna i Munkedal där presidiet för Barn och
Utbildningsnämnden utgör representanter i den styrgrupp som ska
tillsättas av Kommunstyrelsen. Avstämning ska ske vid varje nämnd.
Yrkanden
Mathias Johansson (SD): Yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och Utbildningsnämnden beslutar att starta en förstudie gällande de
centrala F-6 skolorna i Munkedal där presidiet för Barn och
Utbildningsnämnden utgör representanter i den styrgrupp som ska
tillsättas av Kommunstyrelsen. Avstämning ska ske vid varje nämnd.
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare för vidare hantering
Förvaltningschef Samhällsbyggnad för vidare hantering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13
Sida
1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 111

Dnr 2021-000114

Förstudie gällande bygge av skola 4-6
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 20201012 att godkänna
”investeringsprocessen för lokaler”. Syftet med investeringsprocessen är
att underlätta styrning av stora projekt samt att få en bra politisk
förankring. Varje nämnd utser sina representanter till styrgruppen som
senare ska fastställas av kommunstyrelsen.
Storleken på styrgruppen och antalet representanter från respektive
nämnd skall baseras på projektets omfattning. Kommunstyrelsen utser
sedan ordförande för styrgruppen.
Den beslutade investeringsprocessen har sin grund i att Munkedals
kommun nu står inför en framtid med behov av stora investeringar.
Äldre investeringar behöver ersättas samtidigt som demografi och
omvärldsfaktorer ställer nya krav på nyinvesteringar. En hög
investeringsvolym innebär påfrestningar på den kommunala ekonomin i
form av ökade kostnader för räntor och driftskostnader samt utgifter för
amortering. En omfattande investeringsvolym ställer stora krav på
besluts- och genomförandeprocessen för att inte kommunen ska utsättas
för onödiga ekonomiska risker. Investeringsprocessen ska stödja ett
rationellt beslutsfattande med grund i god ekonomisk hushållning.
Barn och utbildningsnämnden kommer på sitt sammanträde fatta beslut
om att eventuellt starta rubricerad förstudie samt nämndens
representanter i den tillhörande politiska styrgruppen. Förslag till beslut
från barn och utbildningsförvaltningen är att nämndens presidium ska
utgöra nämndens representanter i denna politiska styrgrupp.
Då förstudien och framtida skolprojekt är av omfattande storlek bör
representationen i den politiska styrgruppen från samhällsbyggnadsnämnden utgöras av nämndens presidium. Detta ger möjlighet för en
bredare politisk förankring.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15
Tjänsteskrivelse inklusive bilagor, Barn och utbildningsförvaltningen
daterad 2021-10-11
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tillsätta nämndens presidium som
representanter i den politiska styrgruppen.

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

Samhällsbyggnadsnämnden

forts § 111
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förvaltningens
förslag och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar förslaget.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tillsätta nämndens presidium som
representanter i den politiska styrgruppen.

Beslutet skickas till
Kommundirektör, för vidare hantering
Barn- och utbildningschef, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
Fastighetschef, för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-10-26
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Dnr: KS 2021-146

Handläggare:
Eva Kläppe Hellström
Processutvecklare
Kommunstyrelsens förvaltning

Antagande av klimatlöften 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta klimatlöftet 1) Vi har en laddplan för
kommunen; 3) Våra nya personbilar är klimatbonusbilar; 4) Vi ställer krav i
upphandling för transportdelen i nya avtal; 7) Vi analyserar inköpens
klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar; 8) Vi minskar inköpen
av fossilbaserade engångsprodukter; 10) Vi använder cirkulära möbler; 12) Vi
mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål; 13) Vi beräknar klimatpåverkan
från maten i offentlig verksamhet och har mål; 14) Vi genomför
energieffektiviseringar; 15) Vi bygger i trä; 16) Vi installerar solenergi; 20) Vi
arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.

Sammanfattning
Som en del av genomförandet av Klimat 2030 har Västra Götalandsregionen och
Länsstyrelsen i Västra Götaland bjudit in kommunerna att anta klimatlöften som
ska genomföras 2022. Inbjudan består av tjugo klimatlöften där kommunen väljer
vilka man vill genomföra under 2022.

Bakgrund
Klimat 2030 drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland
i samverkan med andra aktörer. Klimat 2030 samlar företag, kommuner, högskolor
och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i
omställningen till en klimatsmart region. Alla kommuner i länet har undertecknat
målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Det innebär
att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år
2030.
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Satsningen
Kommunernas klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030. Munkedal
har tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland deltagit under 2021,
genom att anta klimatlöften att arbeta med under året. Klimat 2030 bjuder nu in till
kommunerna att delta genom att anta nya klimatlöften för 2022. Klimatlöftena
består av tjugo åtgärder som är väl beprövade och som kan ge stor
utsläppsminskning. Genom att genomföra klimatåtgärder tillsammans på detta sätt
finns möjlighet att utbyta erfarenheter och att få stöd av andra kommuner, Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Bedömning
Kommunernas klimatlöften är en naturlig utveckling av Klimat 2030 och passar väl
in i kommunens målarbete och visionen om ett hållbart Munkedal.
Förslaget att anta tolv klimatlöften för 2022 är förankrat i förvaltningarna och
Kommundirektörens ledningsgrupp.

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

2021-10-26

Sida

KS

2(2)

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Åtgärderna ryms inom tilldelad ram.
Miljö
Syftet med klimatlöftet är att påverka miljö och klimat positivt. Förslaget är helt i
linje med kommunens vision och inriktningsmål att minska klimatpåverkan.
Barnkonventionen
Barnkonventionen handlar om att barn ska få möjlighet att känna sig trygga och
kunna utveckla sin fulla potential, genom sina rättigheter. Med ett tydligt löfte om
vad som ska göras för att nå klimatmålet skapas förutsättning för både trygghet
och möjlighet att utveckla sin fulla potential i en god miljö i Munkedal.
Folkhälsa
Det finns en tydlig koppling mellan miljö och folkhälsa. Temperaturökningen
minskar och luftkvaliteten förbättras när utsläppen av växthusgaser minskar, vilket
är bra för folkhälsan. Klimatsatsningarna får alltså positiva effekter för folkhälsan.
Bilagor
Tolv klimatlöften 2022 – Munkedals kommun
Inbjudan att delta i Kommunernas klimatlöfte

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Processutvecklare
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Tolv klimatlöften 2022 – Munkedals kommun
Klimatlöfte 2022

Detaljerad beskrivning

Vi har en laddplan för
kommunen

Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter
och tar fram en plan för laddning av fordon där
kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser,
handel och besöksmål. Planen ska peka ut kommunens
ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer
som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid
kommunägda bostäder ska boende erbjudas
laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart
resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att
parkering och laddning prissätts marknadsmässigt.

Våra nya personbilar är
klimatbonusbilar

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av
personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar som
uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast
undantagsvis väljs andra personbilar som då ska uppfylla
Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens.

Vi ställer krav i upphandling Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal
där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser
för transportdelen i nya
och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än
avtal
50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som
kräver omfattande transportarbete, exempelvis
matleveranser, städ- och kontorsmaterial och
parkeringsövervakning.
Vi analyserar inköpens
klimatpåverkan och ställer
krav i prioriterade
upphandlingar

Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i
upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar
som tas upp i klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre
upphandlingar under året.

Vi minskar inköpen av
fossilbaserade
engångsprodukter

Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en
fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst fem
nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter
och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller
förnybart material för kommunens verksamheter.
Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt
EU:s engångsplastdirektiv.

Vi använder cirkulära möbler Det innebär att kommunen inreder med minst 20 procent
cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i kommunens
organisation. Med cirkulära möbler menas att de
repareras och används på nytt, köps begagnade eller
återbrukas internt.
Vi mäter matsvinn i offentlig Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt
verksamhet och har mål
arbetar med rutiner för att undvika matsvinn genom
förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet
med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt
(lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av
svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.
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Vi beräknar klimatpåverkan
från maten i offentlig
verksamhet och har mål

Det innebär att kommunen i sitt arbete
medmenyplanering och råvaruval beräknar måltidens
klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska
vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en
månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för
samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg
inköpta livsmedel.

Vi genomför
energieffektiviseringar

Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt
för energieffektivisering i egna fastigheter med
exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.

Vi bygger i trä

Det innebär att kommunen ställer krav på minst 50
procent trästomme i ett byggnadsprojekt, antingen i egen
regi eller i markanvisning.

Vi installerar solenergi

Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i
kommunal regi och att minst en anläggning installeras i
kommunen.

Vi arbetar aktivt med
invånarnas engagemang för
klimatet

Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog
om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och
skynda på omställningen. Detta kan ske i form av
dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/ eller
föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska
återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen
tas omhand.
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7 juni 2021
Till kommunstyrelsen

Kommunernas klimatlöften

Trots ett år med coronapandemin så har vi tillsammans växlat upp klimatarbetet.
Vilken bedrift! Vid lanseringen av Kommunernas klimatlöften förra året presenterade
kommunerna sammanlagt 326 klimatlöften som ska genomföras under 2021. Resultatet
när dessa klimatlöften genomförs är en minskning med en halv procent av länets totala
utsläpp, inklusive industriutsläppen. Det kan låta lite men är en stor utsläppsminskning
för en enskild satsning under ett år. Genomförandet av klimatlöftena är nu i full gång och
Klimat 2030 erbjuder stöd längs vägen.
Engagemanget för denna satsning har varit stort i kommunerna och en utvärdering visar
att ni kommuner vill att satsningen förlängs. Vi välkomnar detta för att kunna nå vårt
gemensamma mål att bli en fossiloberoende region år 2030.
Nu erbjuds er kommun att anta nya klimatlöften för genomförande 2022. Listan
består fortsatt av 20 klimatlöften med stor potential att minska klimatpåverkan. Några
klimatlöften som merparten kommuner redan hunnit genomföra har justerats eller
ersatts av nya klimatlöften för att vi tillsammans ska ta nästa steg. Bifogat detta brev finns
fördjupad information och formulär för svar senast 1 december.
Vi hoppas få en ny chans att bjuda in till Vara konserthus eftersom lanseringen förra året
blev digital. Kommunstyrelsens ordförande bjuds därför in för att eftermiddagen den 15
december 2021, om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter, presentera er
kommuns klimatlöften. Då planerar vi att också fira de klimatlöften som genomförts i år.

Anders Danielsson				
Landshövding Västra Götaland		

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordförande

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar kommuner,
företag, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och
bidra i omställningen till en klimatsmart region.
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Beskrivning av Kommunernas
klimatlöften inför 2022
Bakgrund

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80
procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas
konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990
har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi
öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen.
För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu
bjuds kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

Syfte

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är
beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som
är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i
kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Genom Kommunernas
klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i kommunerna och åstadkomma något
storartat tillsammans.

Hur

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras.
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till
klimat2030@vgregion.se.
När ni antar klimatlöften kan ni svara A, B eller C på respektive löfte:
•

A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni
ska komma i mål med en åtgärd under 2022
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•

B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte
uppfyller det.

•

C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlöftet 2022.

Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är de kommuner som svarar alternativ A på
respektive löfte. De som svarar B kan i stället bjudas in som goda exempel. Satsningen
vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses som en utvärdering av respektive kommuns
klimatarbete hittills.

Genomförande

Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. Flera
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de
olika åtgärderna. Vi ser gärna att kommunen uppger en kontaktperson för varje antaget
löfte. Klimat 2030 erbjuder stöd i genomförandefasen av klimatlöftena. Mer information
och material kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften.

Detta vill vi fira

Den 15 december bjuds Kommunstyrelsens ordförande in att presentera er kommuns nya
klimatlöften 2022 för landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och kollegor från
andra kommuner. Dessutom vill vi tillsammans fira alla klimatlöften som genomförts
under 2021. Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och lokalproducerad
middag i Vara konserthus.

Uppföljning

Under november 2021 kommer kommunen få rapportera in hur det gått med
genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit tidigare. Klimat 2030
kommer att skicka ut uppföljningsformulär som kommunen svarar på. Uppföljningen
görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är en satsning vi gör
tillsammans. I slutet av 2022 följer vi upp de klimatlöften som antas i år och genomförs
under nästa år.
Svarsalternativen är tänkta att vara ja och nej, klimatlöftet är uppfyllt eller inte uppfyllt.
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges ska
något av dessa vara uppfyllda.
Klimat 2030 kommer inte att samla in något underlag från kommunerna med
beskrivande texter, eftersom vi inte granskar vad kommunerna gör. Vi har heller ingen
möjlighet att följa upp vad som är påbörjat men inte uppfyllt, men däremot tror vi att
kommunen kan ha behov av att internt följa upp hur det gått.
Sista dag att skicka in uppföljningen till klimat2030@vgregion.se är den 1 december men
ni har hela året på er för genomförandet.
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Hur förhåller sig nya klimatlöften till de gamla?

Förhoppningsvis genomförs alla antagna klimatlöften under 2021, men om kommunen
inte haft möjlighet att slutföra åtgärden så går det att anta dem som nya löften och dessa
bokförs då till 2022.

Årets löften

I samband med att arbetet med klimatlöften 2022 kommer igång så lämnar vi listan från
2021 bakom oss. Vi har under året tagit till oss av önskemål om förtydligande av
formuleringar. Merparten av årets löften har samma titel men är i många fall
omformulerade för att höja ambitionsnivån samt vara lättare att förstå och följa upp. Vi
hoppas detta underlättar för er men vi förstår om det också väcker frågor.
De löften från förra årets lista som mer än 40 kommuner redan gjort eller genomför
under 2021 utgår eftersom vi vill uppmuntra kommunerna att ta nya steg. Vi ser gärna
att kommunerna fortsätter arbeta med dom löften som bara fanns med under 2021.
Exempelvis att följa upp sin resepolicy eller arbeta med livscykelanalys vid byggnation.
Här finns våra samordnare till stöd. Har ni frågor om förnybar el så finns Energikontor
Väst.

Läs mer och kontakt

Läs mer på www.klimat2030/klimatloften.
Frågor kan ställas till Klimat 2030:s processledare Lise Nordin (lise.nordin@vgregion.se)
och Svante Sjöstedt (svante.sjostedt@lansstyrelsen.se).
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Inför 2022
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1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar *
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)
10. Vi använder cirkulära möbler *
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa *
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *
14. Vi genomför energieffektiviseringar *
15. Vi bygger i trä (ny)
16. Vi installerar solenergi *
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)
18. Vi har en koldioxidbudget *
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

(ny)

Detta är ett nytt klimatlöfte inför 2022.

*

Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför 2021. 			
Klimatlöfte 7 är samma formulering men har flyttats från plats nr. 9.
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1. Vi har en laddplan för kommunen. Det innebär att kommunen
kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där
kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål.
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med
aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder
ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande
prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts
marknadsmässigt.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i
tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som speglar
exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att
kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder
internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. Det innebär att alla
nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar
som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra
personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern
dispens.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya
avtal. Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där
transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter.
Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och
tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser,
städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Det
innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas.
Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter
och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över
tid.

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att
prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan
parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med
parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler
samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i
prioriterade upphandlingar. Det innebär att kommunen bedömer var
klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar som tas upp i
klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under året.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad
engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av
flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller
förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra
än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv.

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Det innebär att kommunen
gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder inför kommande
upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för
arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/
färger, använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller
återtagssystem.
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10. Vi använder cirkulära möbler. Det innebär att kommunen
inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i
kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras och
används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.

11. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter
istället för att köpa. Det innebär att kommunen kan visa att minst tre
olika insatser pågår varav minst en initieras under 2022. Det kan ske genom
samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att skapa plats
i bostadsområde för att dela saker, att kommunen erhåller platser att reparera
eller liknande.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner
för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta
matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller
middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och
tallrikssvinn.

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig
verksamhet och har mål. Det innebär att kommunen i sitt arbete med
menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt
mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under
minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta
livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

14. Vi genomför energieffektiviseringar. Det innebär att kommunen
startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter med
exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.
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15. Vi bygger i trä. Det innebär att kommunen ställer krav på minst
50 procent trästomme i ett byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i
markanvisning.

16. Vi installerar solenergi. Det innebär att solceller prövas i alla
nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i
kommunen.

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. Det innebär att
kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för
återbruk i den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som
lämpar sig för återbruk.

18. Vi har en koldioxidbudget. Det innebär att kommunen har en
politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en årlig utsläppsminskning
i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå Parisavtalet.
Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning
med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom
grön obligation. Det innebär att kommunen gör minst en investering
genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från
Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar
till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva
investeringsformer.

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för
klimatet. Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om
klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen.
Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/
eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och
kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.
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Dnr: KS 2019-000245

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Projekt bredbandsutbyggnad SML, Utbetalningar
under projekttiden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09 §186 om att utbetalning ska ske vid avslutat
projekt ändras till:
Utbetalningar ska ske vid tre tillfällen; december -21, juni -22 samt slutligen i
december -22, under projekttiden. Utbetalningen gäller för de delprojekten som är
färdigställda vid respektive tidpunkt.

Sammanfattning
SML-kommunerna deltar i ett projekt tillsammans med VG-regionen för att koppla
samman fiberföreningar. Syftet är ökad robusthet, täcka in vita fläckar/punkter, ge
möjlighet till utökad mobiltäckning samt att ge de kommunala verksamheterna ett
stabilt förvaltningsnät. Kommunens andel av projektets finansiering uppgår till 1,67
mnkr. I samband med beslutet att gå med i projektet beslutade kommunstyrelsen
att betalning till projektet sker vid projektslut 2022.
I sådana här tidsmässigt långa projekt är det brukligt att utbetalningar sker för
färdigställda delprojekt under projekttiden. SML-IT har inkommit med en skrivelse
kring tolkning av tecknat avtal och förslag till utbetalningstillfällen. Utbetalningar
föreslås ske vid tre tillfällen; december -21, juni -22 samt slutligen i december -22,
under projektettiden. Det tidigare beslutet som kommunstyrelsen fattade 2019-1209 §186 fastställde att utbetalning skulle ske efter avslutat projekt. Det förslås nu
ändras gällande utbetalningstillfället och ett nytt beslut föreslås fattas i enlighet
med SML-IT:s förslag till utbetalningstillfällen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Utbetalningar sker tidigare och belastar genom det kommunens likviditet tidigare.
Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
IT-chef, SML-IT för kännedom
Ekonomiavdelningen för verkställighet

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

31

Skrivelse angående ekonomin SML-projektet
Ur avtalet
Enligt ” AVTAL AVSEENDE KOMPLETTERING SAMT UTÖKNING AV ETT BEFINTLIGT PASSIVT
FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND SML-kommunerna”
Så står det i paragraf 7.3 följande:
” 7.3

Bredbandsoperatören skall vara berättigad att erhålla utbetalning från VGRbredbandsstödet i den takt och i enlighet med de utbetalningsrutiner som tillämpas från
tid till annan av VGR respektive Kommunen. VGR:s andel av VGR-bredbandsstödet
kommer att utbetalas till Kommunen och Parterna emellan är det således Kommunen som
svarar för utbetalning av hela det beslutade VGR-bredbandsstödet. På motsvarande sätt
har Kommunen gentemot Bredbandsoperatören rätt att, i förekommande fall, begära
återbetalning av hela eller del av utbetalt VGR-bredbandsstöd”

Klarläggande från VGR
I samtal med VGRs Regionala bredbanskoordinator Eric Åkerlund så har punkt 7.3 i avtalet tolkats och
klarlagts. Enligt VGR så är tolkningen sådan att delbetalningar kan ske under ett längre projekt. VGR
såg helst att det skedde vid några få tillfällen under projektet i stället för vid många tillfällen.
Förslaget för ett projekt under 18 månader var att det skedd vid 3 tillfällen.
I detta projekt skulle då förslaget var att det sker i december -21, juni -22 samt slutligen i december 22. Det som kan faktureras vid respektive tillfälle är de delprojekt som är färdigställda och
slutbesiktigade enligt avtalet.
Summering och förslag framåt
Ingånget avtal stödjer utbetalningar under projektet samt VGR kommer att betala ut sina stödmedel i
samma takt. Förslaget är att det sker vid 3 tillfällen; december -21, juni -22 samt slutligen i december
-22, under projektet för de färdigställda delprojekten som är färdigställda vi respektive tidpunkt.

Netwest Sweden AB
Hemvägen 17 F
441 39 Alingsås

Tel VX: +46 10-21 17000
Info@netwest.se
http://netwest.se/

Org. nr.: 559028-5655
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Dnr: KS 2021-000091

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Planeringsförutsättningar för budget 2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2023

Sammanfattning
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige planeringsförutsättningar, vilka
tillsammans med verksamhetens inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta
upp kommande budgetprocess.
I planeringsförutsättningarna behandlas:
 Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna)
 Finansiella resultatmål för budget 2023
 Tidsplan för budgetprocessen
Befolkningsantagande
Skatteberäkning för budget 2023 utgår ifrån ett invånarantal på 10 650, 1
november 2022. Budgeterar en ökning av invånarantalet med +20 invånare jämfört
med budget 2022, vilket är en förstärkning av budgeten med 1,6 mnkr.
Årets finansiella resultatmål
De finansiella resultatmålen för budget 2023 utgår från de finansiella
inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023. Under hösten 2021 kan vi göra
en uppföljning av utfallets årsprognos 2021 med beslutad budget för 2021 samt
planår. Uppföljningen ligger till grund för hur man ska planera nästkommande års
målsättningar för både finans och verksamhet för att kunna över tid nå de
långsiktiga målen.
Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2023 är:
1. Årets resultat
skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.
2. Investeringsmål
självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå till 123 %
3. Skuldsättning
under 2023 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till
att amortera på låneskulden.
* För att uppfylla målet att självfinansieringsgraden av reinvesteringar minst ska
uppgå till 100 procent i genomsnitt under planperioden år 2020-2023 krävs en
minskning av reinvesteringar med 32 mnkr 2023 i jämförelse med gällande
investeringsplan

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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Munkedals kommun

2021-11-01
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Tidsplan för budgetprocess
En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2023.
Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för styrelser och nämnder
2022.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Planeringsförutsättningarna utgår från god ekonomisk hushållning.
Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
KS Diarie

34
Kommunfullmäktige

Planeringsförutsättningar
budget 2023

Planeringsförutsättningar budget 2023
Typ av dokument: Budgetdokument
Handläggare: Controller
Antagen av: Kommunfullmäktige

Dnr KS 2021-91

Revisionshistorik:

Giltighet: Avser budget 2023

Antagningsdatum
KF: 2021-11-29

Relaterade dokument:
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning/hantering av RUR 2018-11-29 §111, Dnr
2018-457
Styr- och ledningssystem i Munkedal 2018-11-29 §110, Dnr 2018–462
Kommande Mål och resursplan 2023 plan 2024–2025, Dnr KS 2021-195
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Sammanfattning

Långsiktiga målsättningar

I samband med ny mandatperiod har kommunfullmäktige
beslutat nya långsiktiga inriktningsmål för både
verksamhet och finans.

Andra uppföljningen/avstämningen av planperioden
2020-2023 görs år 2021. Under hösten 2021 görs en
uppföljning av det prognosticerade utfallet mot budget
2021 samt mot planår. Uppföljningen ligger till grund för
planering av nästkommande års målsättningar för både
finans och verksamhet för att över tid kunna nå de
långsiktiga målen.

De
långsiktiga
inriktningsmålen
gäller
för
planeringsperioden som omfattar tre år på innevarande
mandatperiod och ett år in på nästa mandatperiod. Det
vill säga, år 2020–2023.
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige
planeringsförutsättningar,
vilka
tillsammans
med
inriktningsmålen skapar förutsättningar för kommande
budgetprocess. I planeringsförutsättningarna behandlas:
1. Finansiella resultatmål för budget 2023
2. Befolkningsutveckling
(invånarantalet för beräkning av skatteintäkter)
3. Tidsplan för budgetprocessen

Inriktningsmål för verksamheten
planperioden 2020–2023
Verksamhetens fyra inriktningsmål för planperioden har
arbetats fram av den nya politiska organisationen och
beslutades i kommunfullmäktige 2019-03-25 §26.
1. Alla ska vara anställningsbara
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som
behövs utifrån behov

Budgetprocess

4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Första steget efter att planeringsförutsättningar antagits

Nämndernas verksamhetsmål 2023

är att beräkna skatteintäkterna för budgetåret och
planåren.
Beräkningen
bygger
på
det
antagande
av
befolkningsutvecklingen (antal invånare per 1 nov) som
beslutas för Munkedal. Munkedal utgår från de
skatteunderlagsprognoser SKR (Sveriges kommuner och
Regioner) presenterar. Första skatteprognosen kommer i
februari och är underlaget för beräkningarna. Den andra
skatteprognosen som kommer i april är styrande och ska
tas med i de slutliga beräkningarna för budget 2023.
Avsättningar görs till kommunövergripande poster samt
de antagna finansiella målsättningarna för 2023. Hänsyn
tas även till andra politiska uppdrag.
Efter beräkning av skatter och bidrag samt avsättningar
kan preliminära ramar lämnas till nämnderna med
föregående års ramar som utgångspunkt.
Ekonomiavdelningen skickar ut budgetanvisningar till
nämnderna. Enligt tidplanen ska nämnderna ta ställning
till sin budgetskrivelse för budget 2023 senast i maj.
Nämndernas budgetskrivelse ska redovisa förslag till
ekonomiska ramar (drift och investeringsbudget) utifrån
de preliminära ramarna samt verksamhetsmål med mått
utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära
ramens påverkan på verksamheten. Verksamhetsmålen
bör tas fram i god dialog med verksamhetsföreträdare.
Målen ska också ha en tydlig koppling till tilldelade
resurser och vara mätbara.

Nämnderna ska konkretisera inriktningsmålen till
verksamhetsmål för budget 2023 under våren. Målen är
ettåriga och ska vara uppföljningsbara och mätbara. Det
är viktigt att koppla nivån på de politiska ambitionerna
med resurser. Föreslagna mål beslutas av nämnderna i
maj månad.

Finansiella inriktningsmål för
planperioden 2020-2023
Kommunfullmäktige har beslutat 2018-11-29 § 111 tre
finansiella inriktningsmål för planperioden 2020–2023.
Målen ingår i kommunens riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.
1. Resultatmål
 Det genomsnittliga resultatet under
planperioden, i förhållande till skatter och
bidrag, ska lägst uppgå till 2 %.
2. Investeringsmål
 Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska
minst uppgå till 100 %, i genomsnitt under
planperioden.
3. Skuldsättning
 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i
första hand användas till att minska
kommunens skuldsättningsgrad.

I juni fastställer kommunfullmäktige kommunens måloch resursplan (MRP), budget 2023 med plan 2023-2024.
Då det är valår kommer mål- och resursplanen för 2023
med planår 2024-2025 tas upp för beslut igen i november
månad.
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i
nämnderna genom en dialogdag i maj.

Sida 3 av 8

37

Ekonomiska förutsättningar
för budgetprocess 2023

För att uppfylla målet att självfinansieringsgraden av
reinvesteringar minst ska uppgå till 100 procent i
genomsnitt under planperioden år 2020-2023 krävs en
minskning av reinvesteringar med 32 mnkr 2023 i
jämförelse med gällande investeringsplan.

Uppföljning av finansiella målen

På längre sikt fram till år 2025 så kommer sammanlagda
resultat och avskrivningar samt reinvesteringar bli 110 %
(år 2020-2025) då det i gällande reinvesteringsplan
endast ligger 20 mnkr för 2025.

I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning anges bland
annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som
gäller över planperioden. Avstämning av dessa mål ska
genomföras inför den årliga budgetprocessen och
uppföljning/analys ska ske i bokslut samt vid
planperiodens slut.

För att nå kommunfullmäktiges
investering så krävs

Redovisning av resultat
År
Mnkr

Utfall
2020

Årets resultat
Skatter och bidrag
Årets resultat av
skatt/statsbidrag (%)

29
707
4,1 %

Prognos
aug
2021
26,5
741,2
3,6 %

Budget
2022

Plan
2023

Totalt
2020-2023

14,9
749,0
2,0 %

15,4
772,0
2,0 %

85,8
2 969,0
2,9 %

reinvesteringar under budgetåret 2023.

Förvaltningen föreslås se över planen för reinvesteringar
så att den anpassas utifrån Kommunfullmäktiges
beslutade finansiella mål.

Förslag av finansiella resultatmål år 2023

Senaste årsprognosen för 2021 års utfall visar ett resultat
på 3,6 procent av skatter och bidrag. Inför kommande år
har vi budgeterat ett resultat på 2,0 procent 2022, 2,0
procent år 2023 och 2,0 procent år 2024.

Med
utgångspunkt
från
Kommunfullmäktiges
inriktningsmål (långsiktiga) tas resultatmål fram för
budget 2023 och med hänsyn till de tidigare årens utfall.
De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål,
av de finansiella inriktningsmålen. Målen är ettåriga.

Bedömningen är att kommunen når resultatmålen
respektive år samt det långsiktiga målet. Det
genomsnittliga resultatet i förhållande till skatter och
bidrag ska lägst uppgå till 2 procent under
planeringsperioden 2020-2023. I beräkningen ovan ligger
resultatet på 2,9% av skatter och bidrag för perioden
2020-2023.

Förslaget på finansiella resultatmål för 2023 är:
1. Årets resultat skall uppgå till 2 % av skatteintäkter
och bidrag.
2. Årets investeringsmål: självfinansieringsgraden av
reinvesteringar ska minst uppgå 123 %.

Redovisning av självfinansiering av reinvesteringar
2020
Utfall

Prognos
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Totalt
20202023

Nyinvestering
Reinvestering
Totalt
investeringar
Resultat
Avskrivning
Resultat och
avskrivningar

10
70

95
63

78
27

146
41

121
63

64
20

328
201

513
284

79
29
24

158
26,5
25

105
15
30

219
15
35

184
16
38

83
16
43

529
86
114

797
118
195

53

52

45

50

54

59

200

313

Avvikelse

-16

-11

18

9

-10

40

-1

30
Totalt
20202025

Procent
Självfinansiering
reinvesteringar
Självfinansiering
alla
investeringar

för

• Högre avsättning till resultat 2023, eller
• Lägre investeringsnivå/investeringstakt av

Inriktningsmål 2020-2023: Genomsnittliga resultatet i förhållandet till skatter och
bidrag ska lägst uppgå till 2 procent

År, mnkr

inriktningsmål

Totalt
20202025

2020
Utfall

Prognos
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Totalt
20202023

77%

82%

165%

123%

85%

303%

100%

110%

67%

33%

43%

27%

29%

71%

38%

39%

3. Skuldsättning: under 2022 ska överskott och intäkter
av engångskaraktär användas till att amortera på
låneskulden.

Investeringsmål 2020-2023: Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst uppgå
till 100 %, i genomsnitt under planperioden år 2020-2023.

När det gäller självfinansieringsgraden av reinvesteringar
har kommunen utifrån satt resultatmål och planerade
avskrivningar om ca 50 mnkr i snitt per år som kan
finansiera planperiodens reinvesteringar.
I årsprognosen för reinvesteringar 2021 samt det som är
budgeterat/planerat 2022-2023 är reinvesteringarna
högre än vad vi kan finansiera genom resultat och
avskrivningar.
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Uppföljning befolkningsutveckling
(invånarantalet)

invånarantalet till 10 650 invånare för beräkning av
skatteintäkter, budget 2023 rimlig.

Antagandet om befolkningstalet ligger till grund för
beräkning av skatteintäkterna för de kommande
budgetåren.
För
budget
2022
fastställdes
invånarantagandet till 10 630 invånare.

Det är ett antagande om en ökning med 76 invånare
jämfört med oktober år 2021 fram till 1 november år
2022.

Skatteintäkterna
för
budget
2023
invånarantalet 1 november, 2022.

baseras

Jämfört med budgeten är det en ökning med 20 invånare
år 2022 till budget år 2023. Det innebär en förstärkning
av skatter och bidrag till kommunen med ca 1,6 mnkr.

på

Förslag till invånarantal år 2023

Nedan redovisas befolkningsutfall och kommunens egna
antagande av invånare 1 november samt senaste årens
utfall per 1 nov och 31 dec.



Utfallet per oktober 2021 ligger nu på 10 574 invånare.
Utifrån uppföljningen så är antagandet att fastställa

Skatteberäkning för budget 2023 utgår ifrån ett
invånarantal på 10650, 1 november 2022.

Utfall och befolkningsutveckling
År
Eget befolknings antagande, 1 nov året före,
budget
Förändring invånarantal, budget
Befolknings utfall 1 nov

Målgrupp
Födda
Förskola
Förskoleklass

Grupp

Eget antagande
2020

Eget antagande
2021

Eget antagande
2022

Eget antagande
2023

Eget antagande
2024

Eget antagande
2025

10 500

10 550

10 630

10 650

10 700

10 750

50
10 572

50
10 574

80

20

50

50

Utfall 31 dec
2020

Utfall 31 okt
2021

SCB Prognos
2022*

SCB Prognos
2023*

SCB Prognos
2024*

SCB Prognos
2025*

0

101

86

112

113

116

118

1–5

606

592

605

594

594

601

6

129

121

124

140

127

123

1 108

1 102

1 123

1 128

1 142

1 147

Grundskola

7–15

Gymnasium

16–18

354

369

376

379

382

380

Övriga åldrar

19–64

5 729

5 614

5 662

5 686

5 658

5 652

Äldreomsorg

65–74

1 338

1 324

1 277

1 256

1 256

1 249

Äldreomsorg

75–79

602

625

640

619

614

599

Äldreomsorg

80–84

342

346

371

424

462

500

Äldreomsorg

85–89

249

255

245

243

243

233

Äldreomsorg

90+

131

140

144

148

150

158

10 588

10 574

10 680

10 730

10 745

10 760

Totalt antal invånare
*Med korrigering av kommunens egna antagande

Befolkningsutveckling över tid

Källa: KIR/Hypergene
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Utveckling av skatter och statsbidrag 2023
-2025
Utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR,
cirkulär 21:35, 30 september har en simulering gjorts
utifrån Munkedals antagande om invånare från 2022 till
2024.

Belopp i Mnkr
Skatteintäkter
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag*
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Slutavräkning
Summa skatter o
bidrag
Förändring i %
Skatter och bidrag
Förändring i mnkr
Antaganden antal
invånare 1 nov året
innan
Förändring invånare

Budget
2022 fast

Budget
2023

Plan
2024

512

534

553

156

164

169

26

26

26

25

19

19

1

1

1

28

28

28

Plan
2025
572
176
26
16
1
28

749

772

796

819

3,1
22

3,0
23

3,1
24

2,9
23

10 630
80

10 650
20

10 700
50

10 750
50

Med en ökning av invånarantalet i budget 2022-2024
förstärks intäkterna för kommande åren.

SKR:s bedömning av de ekonomiska
förutsättningarna för kommunerna
kommande år (Oktoberrapporten)
Kommuner och regioner väntas få starka resultat i år till
följd av en stark ekonomisk tillväxt i Sverige. Ekonomin
har påverkats av den expansiva finanspolitiken som
staten genomfört. I rapporten lyfter SKR särskilt fram tre
viktiga områden där staten tillsammans med kommuner
och regioner kan genomföra stora satsningar för att klara
kommande års utmaningar. Det är satsningar på att
klimatanpassa samhället och vidta åtgärder för att
minska klimatpåverkan. Det handlar också om att ställa
om välfärden med hjälp av modern teknik och att
genomföra insatser för att öka sysselsättningen i grupper
som står långt från arbetsmarknaden och som annars
riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet.
Den ekonomiska utvecklingen på sikt är dock högst
osäker och de långsiktiga utmaningarna kvarstår.
Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att
överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens
länder har det genomförts omfattande insatser för att
dämpa
pandemins
påverkan
på
ekonomin.
Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen
av kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar har
sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv
finanspolitik.
Även den svenska staten har bidragit och bidrar med
omfattande stimulanser, vilket gör att den offentliga

sektorns skuld (Maastrichtskulden) har ökat. Trots detta
beräknas skulden som andel av BNP minska i år, tack vare
den starka BNP-tillväxten och de låga räntorna. Även
kommande år räknar SKR med att skulden som andel av
BNP minskar, från 37 procent 2021 till 29 procent av BNP
2025.
Vår prognos visar en stark efterfrågetillväxt 2021–2022,
med en ökning av BNP på 4,4 respektive 3,6 procent,
vilket kommer att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen.
Ökningen av antalet sysselsatta personer är tydlig, liksom
nedgången av frånvaron. SKR räknar därför med att
skatteunderlaget ökar med över 4 procent både i år och
nästa år.
Återhämtningen i produktionen har skett med en
betydligt lägre relativ arbetsinsats än före krisen.
Arbetsproduktiviteten har därmed stigit markant. En
minskning av korttidspermitteringar liksom sjunkande
frånvaro kommer att öka medelarbetstiden framöver,
vilket dämpar uppgången i antalet sysselsatta. Att
arbetslösheten ökat sedan krisen slog till innebär också
att konkurrensen om jobben blir hårdare. Åtgärder för att
få ner långtidsarbetslösheten bland utsatta grupper på
arbetsmarknaden blir därför extra viktiga.
Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen
bland grupper som står långt från arbetsmarknaden är att
vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till
näringslivet
och
till
välfärden.
Förutom
arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner
och regioner att förändra arbetssättet och i högre grad
använda tekniska lösningar som ger invånarna möjlighet
att själva göra delar av de tjänster som annars kräver
personella resurser.
Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen
handlar om att vi nu går in i en period med låg
befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från SCB visar
en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare
prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och
unga som nu beräknas minska och befolkningen i
arbetsför ålder som ökar långsamt. Den grupp som ökar
snabbast de närmaste tio åren, även i antal räknat, är
personer över 80 år.
Den lägre befolkningstillväxten gör att många kommuner
och regioner kan förvänta sig betydligt lägre ökning, eller
till och med minskning av antalet invånare kommande år.
Om den befolkningsutveckling SCB förutspår kommer att
bli verklighet behöver en hel del lokala och regionala
investeringsplaner och skatteintäktsbudgetar revideras
ned för att rymmas i den totala befolkningsprognosen för
riket. Prognosen gör också att kostnaderna i kommuner
och regioner förväntas öka något långsammare än de har
gjort under den senaste tioårs perioden. Samtidigt kan vi
förvänta oss en långsammare ökning av skatteintäkterna
när effekterna av konjunkturåterhämtningen och den
expansiva finanspolitiken avtar.
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Beräkningsförutsättningar budget 2023


Skatteunderlagsprognos februari från SKR med
simulerat befolkningsantagande 10 650 invånare
(+20).



Avsättning till budgeterat resultat 2 % av skatter och
bidrag
(Kommunfullmäktiges
finansiella
mål).



Sänka reinvesteringarna enligt gällande plan med 32
mnkr så de håller sig till det som är avsatt (resultat
och avskrivningar). För att uppfylla Kommunfullmäktiges finansiella investeringsmål på lång och kort
sikt.



Avsättning till Löne-/prisuppräkning enligt prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) i SKR:s cirkulär för
skatteunderlagsprognos i februari 2022.



Avsättning
till
(volymbudget).

demografiska

förändringar

Kommunfullmäktiges pågående uppdrag
1.

Kommundirektör ska utreda vilka verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma
kostnadsnivå som gäller för liknande kommuner
inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska
genomföras under åren 2020–2024.

2.

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

Kommande utmaningar för Munkedal i
budget 2023-2025;








Sänkt skatteunderlagstillväxt – minskade extra
statsbidrag
Stort investeringsbehov, vilket ger ökade
driftkostnader
Demografiska utvecklingen – på sikt ökade
boendeplatser/hemtjänst
Nuläge höga verksamhetskostnader inom
äldreomsorg, individ och familjeomsorg och
grundskola
Öka användandet av ny modern teknik inom
verksamheterna
Öka sysselsättningen bland de grupper som står
långt ifrån arbetsmarknaden
Vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan

Åtgärder för att klara ovanstående utmaningar kan
vara:
 Krav på effektiviseringar -minska kostnaderna inom
verksamheter som har högre kostnadsläge än andra
liknande kommuner.
 Se över resursutnyttjande av fastigheter
 Krav på budgetdisciplin - budgetföljsamhet

Uppdrag budget 2022 - effektivisering Välfärd (2 mnkr
beslutad i budget 2022, för planåren 2023-2024 2 mnkr
vartdera året)
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Förslag till tidsplan budgetprocessen 2022 för budget 2023
Förslag till tidsplan för budgetprocessen för budget 2023 utifrån Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2022. I samband med skatteunderlagsprognosen i slutet
av februari skickas budgetanvisningar ut till samtliga nämnder.
Budgetprocess, budget 2023
Nämnd
Tidpunkt
2021 höst

Aktivitet

Kommunstyrelsen

15 november

Beslut

Kommunfullmäktige

29 november

Beslut

2022 vår
Planeringsdag budget
nämnder

I början av mars

Arbete

Beskrivning ärende

Handläggare

Planeringsförutsättningar budget 2023 plan 2024–2025
(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess)
Planeringsförutsättningar budget 2023 plan 2024–2025
(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess)

Ekonomichef
Stöd av Controller
Ekonomichef
Stöd av Controller



Förvaltningschef
Stöd av
Ekonomer,
verksamhetsutvecklare





Nämndsmöten förslag

Budgetanvisningar med prel. budgetram skickas ut till nämnderna i slutet av
februari.
Nämnden bokar in i sin egen planering av budget 2023 för mål och ramar.
Nämnden arbetar med att sätta verksamhetsmål/mått utifrån KF inriktningsmål för
planperioden 2020-2023.
Nämnden konsekvensbeskriver den prel. tilldelade ramen i sitt budgetförslag

Senast maj
KFN 11/5 (inlämning 27/4)
BUN 18/5 (inlämning 4/5)
VFN 19/5 (inlämning 6/5)
SBN 23/5 (inlämning 9/5)
Förslag 25/5

Beslut

Budget 2023, plan 2024–2025
- konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt investeringsplan. Samverkad av resp.
nämnd MBL §11 (info §19)
-Förslag till verksamhetsmål med mått kopplat till ekonomisk ram beslutas senast i maj

Förvaltningschef/
ekonomer

Dialog

Nämnderna redovisar sin budgethandling och konsekvenser av föreslagen ram.
Kallelse kommer

Kommunstyrelsen

13 juni
(inlämning 3/5)

Beslut

 Kommunstyrelsens budget 2023, plan 2024–2025
-Konsekvensbeskrivning utifrån prel.ram samt investeringsplan. Ska vara samverkad.
 Kommunens mål -och resursplan, budget 2023, plan 2024–2025
 Beslut om skattesats samt borgensavgift år 2023

Förvaltningschef/
Nämndsordförande
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Stöd av Controller

Kommunfullmäktige

Dialogdag 20 juni

Dialog

KS presenterar förslag till mål-och resursplan budget 2023

Kommunfullmäktige

27 juni

Beslut

 Kommunens mål -och resursplan, budget 2023, plan 2024–2025.
 Beslut om skattesats och borgensavgift år 2023

Ekonomichef
Stöd av Controller

Kommunstyrelsen

14 november

Beslut

Ekonomichef
Stöd av Controller

Kommunfullmäktige

28 november

Beslut

Nämndsmöten förslag

December
KS 19/12 (inlämning 5/12)
KFN 7/12 (inlämning 23/11)
BUN 14/12 (inlämning 30/11)
VFN 15/12 (inlämning 1/12)
SBN 16/12 (inlämning 2/12)

Beslut

 VAL 2022 ta på nytt: Kommunens mål -och resursplan, budget 2023, plan 2024–2025
 Planeringsförutsättningar budget 2024 plan 2025–2026
(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess)
 Nya finansiella inriktningsmål 2024–2027 (riktlinjer för god ekonomisk hushållning)
 VAL 2022 ta på nytt: Kommunens mål -och resursplan, budget 2023, plan 2024–2025
 Planeringsförutsättningar budget 2024 plan 2025–2026
(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess)
 Nya finansiella inriktningsmål 2024–2027 (riktlinjer för god ekonomisk hushållning)
Återkoppling nämnd
- Detaljbudget 2023 plan 2024–2025, inkl. förslag på verksamhetsplaner 2023
- Godkänna internkontrolluppföljning 2022/ Anta internkontrollplan 2023 (nämnder)

Budgetdialog KS

Ekonomichef
Stöd av Controller
Förvaltningschef/
ekonomer
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Dnr: KS 2021-000235

Handläggare:
Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa avdelningen

Riktlinje för service och bemötande i Munkedals
kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till riktlinjer för service och
bemötande i Munkedals kommun.

Sammanfattning
I ett av kommunstyrelsens verksamhetsmål 2021 anges att riktlinjer för
gemensamt förhållningssätt inom förvaltningarna för fysisk och digital
tillgänglighet, service och bemötande ska presenteras för kommunstyrelsen.
Föreligger nu förslag till riktlinjer för service och bemötande i Munkedals kommun.
Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av barn- och
utbildningschef, chef lokalvård, chef AME samt administrativ chef. Förslaget har
varit på remiss hos förvaltningarna.
Förslaget har utarbetats med utgångspunkt från kommunens värdegrund.
Arbetsgruppen bedömer att service och bemötande kan skilja sig i någon
utsträckning beroende på var i organisationen situationen uppstår. Det finns därför
ett antal vidhängande frågor som är tänkta att använda när riktlinjen diskuteras i
ledningsgrupper, på arbetsplatsträffar m fl. I ett följande arbete är det möjligt att
ta fram servicegarantier med utgångpunkt från riktlinjen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga särskilda konsekvenser.
Folkhälsa
Förvissningen att få ett gott bemötande och stöd de frågor man vänder sig till
kommunen med har en positiv inverkan på folkhälsan.
Ylva Morén
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Administrativ chef

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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Riktlinjer för service och bemötande i
Munkedals kommun
Värdegrund
Utgångspunkten för reglerna om bemötande är den av kommunfullmäktige
fastställda värdegrunden för Munkedals kommun. Det innebär att all
kommunal verksamhet ska utgå från alla människors lika värde.
Värdegrunden anger följande.
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 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.

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Riktlinje för service och bemötande
Servicepolicyn är en utveckling av vår värdegrund. Varje verksamhet
ansvarar själv för att, med servicepolicyn som utgångspunkt, arbeta med
bemötandefrågor och att konkretisera utifrån sina behov.

Bemötande
Vi är vänliga, korrekta och visar omtanke. När vi lämnar upplysningar och
besked är vi tydliga. Det innebär att vi alltid kvalitetssäkrar den information
som lämnas så att den är korrekt. Om det har blivit fel så erkänner vi det. Vi
ber då om ursäkt och rättar till felet. Vi är lösningsorienterade och gör vårt
bästa för att hitta hållbara lösningar.

Uppträdande
Vi representerar en myndighet och har inflytande över människors liv och
vardag. Vi ska därför uppträda på ett sätt som inger förtroende. Det innebär
bland annat att vi är fokuserade i situationen genom att ta oss tid och lyssna
på den som söker kontakt.

Tillgänglighet
Vi är tillgängliga och kommunikativa. Det innebär bland annat att frånvarohänvisningar för telefon och e-post sköts enligt rutiner. Vid behov införs
besöks- och telefontider för ökad tydlighet. Vi kommunicerar status på
ärenden till dess att besked kan ges. Vi utvecklar fortlöpande rutiner och
använder nya arbetssätt och ny teknik för bästa tillgänglighet. Vi publicerar
utan dröjsmål väsentlig och aktuell information på hemsidan. Vi använder ett
språk som är begripligt, korrekt och vårdat i tal och skrift. Vi använder
kommungemensamma mallar vid lämnande av information.

Service och samverkan
Den som söker oss ska känna sig trygg i att bli hjälpt till rätt funktion. Det
innebär att vi lotsar till rätt tjänsteperson, det innebär också att vi samordnar
oss över organisatoriska gränser för att ge hjälp och stöd. Vi är lyhörda för
behov av stöd i användningen av nya tekniska lösningar.

Synpunkter
Vi tar synpunkter på största allvar och ser synpunktshanteringen som ett
viktigt verktyg för utveckling och lärande. Vi står för fel som begåtts och ser
dem som en del av arbetet med kvalitetsutveckling.

Förvaltningskultur
Denna riktlinje är grunden för vår förvaltningskultur. Det är både ett
individuellt medarbetaransvar och chefsansvar att servicepolicyn tillämpas i
kommunförvaltningens alla delar.

Uppföljning
Regelbundna mätningar ska göras av upplevelsen vid kontakt med
kommunen.
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Relaterade dokument
Förvaltningslag
Värdegrund
Skrivregler (ska uppdateras)
Kommunikationsplan (ska uppdateras)
Regler för grafisk layout (ska uppdateras)
Rutin för telefon och e-post (ska uppdateras)
Utbildningsplan för övergripande regler och riktlinjer (ska tas fram)
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Riktlinjer för service och bemötande i
Munkedals kommun
Diskussionsunderlag

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 1 av 3

47

Läsanvisning
Riktlinjen för service och bemötande är den minsta gemensamma nämnaren
för den kommunala servicen. I praktiken ser service olika ut beroende på var i
organisationen den skapas. Frågeställningarna nedan är ett stöd vid
resonemang på arbetsplatsträffar när bemötande och service diskuteras.

Bemötande
Vi är hjälpsamma inom rimliga gränser – Var går gränsen i vår verksamhet?
Vi bekräftar besök och kontakter. Krävs det inledningsvis något mer än ett hej
och vid fysiskt möte ögonkontakt?
Vi tar ansvar för vår yrkesutövning och för vårt agerande – Vad innebär det i
praktiken?
Vi inger förtroende – Hur skapar och underhåller vi förtroendet?
Vi visar respekt för individen och för situationen – Hur ska vi bete oss för att
åstadkomma det här…?
Hur ska vi i vår verksamhet hantera besvärliga situationer/personer?

Uppträdande
Har vårt val av kläder och attribut betydelse för hur vi uppfattas? Till exempel
märken, smycken och tatueringar.
Kroppsspråk. Vad ska vi tänka på?
Är t ex Emojis förtroendeskapande vid extern mejlkontakt?
Slanguttryck/kraftord. Var går gränsen?
Aktiv närvaro på sociala medier. När går man över gränsen m h t yrkesroll?

Tillgänglighet
Språk, ordval, fackspråk. Vad är en rimlig nivå m h t uppdrag och regelverk?
Kan vi upprätthålla rättssäkerhet med ett vardagligt språkbruk? Hur långt kan
vi förenkla vid formellt beslutsfattande?
Hur kan vi göra/hjälpa så att alla kan tillgodogöra sig digital teknik, oavsett
det handlar om fysisk begränsningar, brist på kunskap eller avsaknad av
teknik?

Service och samverkan
Samarbete. Vilka nätverk skulle vi behöva skapa och underhålla för att ur ett
medborgarperspektiv bli en myndighet utan onödiga gränser?
Underlätta för varandra. Hur kan vi hjälpa varandra inom organisationen för
bättre tillgänglighet och service mot brukaren.
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Synpunkter
Är det någon skillnad på klagomål kontra synpunkter? Ska vi i så fall hantera
frågorna olika?
Hur fångar vi bäst upp, värderar och tar tillvara klagomål/synpunkter?

Kultur
Hur kan du själv (enskilt) bidra till en bra och hållbar servicekultur? Vilket
ansvar har du?
Hur kan den egna enheten/avdelningen bidra till en bra och hållbar
servicekultur?
Hur kan den egna förvaltningen bidra till en bra och hållbar servicekultur?
Hur påminner vi varandra? Hur fångar vi in nya kollegor?

Uppföljning
Olika mätetal och kundupplevelser tas fram regelbundet. Hur tar vi lokalt
tillvara på de mätningar som görs? Hur kan vi individuellt respektive på
enhetsnivå bilda oss en uppfattning om den egna verksamhetens kvalitet? Hur
utvecklar vi verksamheten utifrån de mätresultat som framkommer?

Sida 3 av 3
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Dnr: KS 2021-000221

Handläggare:
Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa avdelningen

Webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 2022.
Finansiering sker inom fullmäktiges befintliga anslag.

Sammanfattning
Tillgänglighet och insyn är en viktig aspekt av demokrati. För att öka allmänhetens
möjlighet att ta del av fullmäktiges sammanträden har webbsändningar prövats
under 2020 och 2021. Sändningarna har kunnat ses både i realtid och i efterhand
via kommunens hemsida.
Under tiden januari-oktober 2021 har fem webbsända fullmäktigesammanträden
hållits. Följande tittarstatistik har tillhandahållits.
Datum
6 april
26 april
31 maj
28 juni
27 sept

På mötesdag I efterhand
47
24
61
40
80
18
63
34
114
47

Årets fullmäktige sammanträden har på grund av pandemin i huvudsak genomförts
digitalt. Det filmade materialet bild- och ljudkvalitet håller god kvalitet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kostnaden för webbsända möten 2022 beräknas uppgå till 112 500 kr.
Folkhälsa
Möjlighet till insyn och tillgänglighet bedöms ha god effekt på folkhälsan.
Ylva Morén
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Administrativ chef

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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Dnr: KS 2021-000233

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022 Munkedal Vatten AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 4 % från och
med 2022-01-01. 4 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 33 kr/månad.
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av anläggningsavgiften med 7,0 % från
och med 2022-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar om investeringar i enlighet med budget 2022 och plan
2023-2024, Munkedal Vatten AB.

Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har arbetat fram en budget för 2022 med plan för 2023-2024
samt ny bruknings- och anläggningstaxa.
Munkedal Vatten ABs styrelse har på sitt styrelsemöte 2021-09-30 enligt §11
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften med 4% och
anläggningsavgiften med 7% från och med 20220101 och enligt §12 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2022
och plan 2023-2024.
Underlag för beslut bifogas i sin helhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 20211101
Protokoll nr 4 för Styrelsemöte Munkedal Vatten AB, daterat 20210930
Munkedals vatten, tjänsteskrivelse, 20210930 - VA-taxa för 2022 med
taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024
Förslag till VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Avgiften för abonnenterna ökar med 4% och med 2022-01-01.
För Typhus A blir den totala årsavgiften cirka 10 586 kr inkl. moms vilket genererar
en ökning per månad med ca 33 kr/månad.
För Typhus B blir den totala årsavgiften cirka 115 232 kr inkl. moms vilket
genererar en ökning per månad med ca 25 kr/månad.
Anläggningsavgiften när ny anslutning sker till det kommunala Va-nätet föreslås
öka med 7,0 % från och med 2022-01-01.

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

2021-11-01

Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Moren
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektören, för kännedom
Samhällsbyggnadschefen, för kännedom
Ekonomichefen, för kännedom
Västvatten, för kännedom
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På uppdrag av
Munkedal Vatten AB

Handläggare:
Susanne Thorén
0522-63 88 21
susanne.thoren@vastvatten.se

Datum: 2021-09-30
Dnr: 2021/099

Munkedal kommun
Kommunfullmäktige

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022
med plan 2023-2024

Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har arbetat fram en budget för 2022 med plan 2023-2024.
Munkedal Kommunfullmäktige har att ta beslut om ökning av VA-taxan för år 2022
gällande bruknings- och anläggningstaxa samt godkänna investeringsplan 20222024.

Bakgrund
För att täcka nödvändiga kostnader för Munkedal kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgift enligt taxa (bruknings- och
anläggningsavgift).
Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att
ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske
utifrån vad som är skäligt och rättvist.
Bolagets verksamhet finansieras via avgifter genom en taxa. Taxan ska enligt
ägrdirektivet beslutas av kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktiges
godkännande skall inhämtas avseende investeringar enskilda eller totalt under ett
räkenskapsår överstigande aktiekapitalet.

Beskrivning av ärendet
Brukningavgift
Munkedal Vatten AB föreslår att brukningstaxan (den löpande kostnaden för vatten
och avlopp) ökas med 4,0 % från och med 2022-01-01.
För Typhus A blir den totala årsavgiften cirka 10 586 kr inkl. moms. Ökning per
månad blir ca: 33 kr/månad.
För Typhus B blir den totala årsavgiften cirka 115 232 kr inkl. moms. Ökning per
månad blir ca: 25 kr/månad.

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se

57
2 (3)
På uppdrag av
Munkedal Vatten AB

Datum: 2021-09-30
Dnr: 2021/099

Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och minskade
intäkter enligt nedan tabell.
Förändring

%

Ökad debiterad mängd vatten

-2,3

Nya omvandlings/exploateringsområde

Bolagsgemensamma kostnader från Västvatten AB.

2,8

Bland annat satsningar på förutredingar ledningsbyte, arbetsmiljö,
löneökningar, IT och fordon

Avskrivningar
Räntenetto

2,2
-1,9

Lägre ränteantaganden

Övrigt

3,2

Utredning Dingle, utjämning

Totalt

4,0 %

För treårsperioden (2022-2024) föreslås en ökning på 4 % - 4 % - 4 %. Vilket
stämmer med den budget som lades 2021 med plan 2022 och 2023.
Det finns stora osäkerheter i tidplanen vad gäller omvandling – och
exploateringsområden i budgeten 2022 och 2023 som påverkar såväl intäkter som
kostnader. Även osäkerheter finns bland annat i när exempelvis skyltning av
vattenskyddsområden blir av, vad utredningen angående vattenförsörjning och
reningsverk kommer fram till och vad kostnaden för en ny taxekonstruktion blir. Detta
är kostnader som kommer arbetas in i budgeten den dagen som mer information
finns att tillgå.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Vanätet) föreslås öka med 7,0 % från och med 2022-01-01, vilket följer genomsnittet på
14 index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material.

Investeringar
Investeringsbudgeten (netto) för de kommande tre åren är på 104 420 tkr och ger en
reinvesteringstakt av ledningar på 300 år. Investeringarna sker inom området
reinvesteringar, det vill säga investeringar i befintligt ledningsnät, dricksvatten- och
reningsverksanläggningar samt inom området omvandlingsområden och
exploateringsområden.
Reinvesteringarna finansieras via brukningsavgifter medan omvandlings- och
exploateringsområden finansieras till största del av anläggningsavgifter och till viss
del av brukningsavgifter.

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se
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På uppdrag av
Munkedal Vatten AB

Datum: 2021-09-30
Dnr: 2021/099

Taxeföreskrifter
En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgiter och
anläggningsavgifter som är föreslagen.

Övrig information
Budget 2022 är beräknad med en nyupplåning på 17 000 tkr. Borgensförbindelsen
som finns mellan Munkedal Vatten AB och Munkedal kommun täcker inte denna
ökning. Därmed går ett ärende angående utökning av borgensram upp samtidigt med
budet 2022.
Underlag till tjänsteskrivelsen är Munkedal Vatten AB Budget 2022 samt plan 20232024 samt VA-Taxa för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
2022-01-01.

Förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av
brukningsavgiften med 4 % från och med 2022-01-01. 4 % i ökning innebär för ett
Typhus A ca 33 kr/månad.
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av
anläggningsavgiften med 7,0 % från och med 2022-01-01.
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i
enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024, Munkedal Vatten AB, kapitel 3.

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se
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Antagen av kommunfullmäktige den 2021-xx-xx, §xxx
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VA-TAXA
för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den 2021-xx-xx, §xxx
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Munkedal Vatten AB.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Munkedal Vatten AB.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Munkedal kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är
uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska
avgifter).
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med:
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses bebyggas för bostadsändamål.
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett
från användarsynpunkt.
Exempel: hotell, vandrarhem, campinganläggningar och särskilt boende.
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs
med bostadsfastighet. Exempel på sådana ändamål är kontor, butiker, hantverk, utbildning,
förvaltning, utställningslokaler, restauranger, industri samt sjukvård.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga
om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat
125-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) redovisas som
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar
sådan mark.
Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen
slutar och fastighetens va-installation börjar.
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§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

Vattenförsörjning (V)

Ja

Ja

Spillvattenavlopp (S)

Ja

Ja

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df)

Ja

Ja*

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg)

Ja

Ja**

* Df betalas som en ospecificerad del av S
** Fastigheter betalar Dg som en ospecificerad del av S. Den som ansvarar för allmän platsmark
betalar en avgift enligt § 15.
Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg.
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S, Df inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Denna taxa förutsätter att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 vattentjänstlagen angivna
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–14)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift betalas.
Avgift tas ut per fastighet med:

a)

b)

c)

Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
Förbindelsepunktsavgift
en avgift för avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
Df.
Lägenhetsavgift
en avgift per lägenhet

utan moms

med moms

48 728 kr

60 910 kr

121 408 kr

151 760 kr

32 560 kr

40 700 kr

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika
mellan fastigheterna.
5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall avgifter
enligt 5.1 a) och b) betalas.
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall avgift för varje tillkommande lägenhet enligt 5.1 c) betalas.
§6
6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas.
Avgift tas ut per fastighet med:

a)

b)

c)

Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
Förbindelsepunktsavgift
en avgift för avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
Df.
Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta

utan moms

med moms

48 728 kr

60 910 kr

153 724 kr

192 155 kr

25,80 kr

32,25 kr

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som huvudmannen godkänner.
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, bevilja anstånd med betalning av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamhet på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande
tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelag (SFS 1975:635), nedan kallad räntelagen,
från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta
enligt 6 § i räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter
enligt 6.1 a) och b) betalas.
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall avgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara tidigare betald.
§7
7.1 För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas.
Avgift tas ut per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

-

-

6.1 c)

70 %

5.1 c)

0%

-

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående:
Bostadsfastighet

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

5.1 c)

Annan fastighet
6.1 c)

30 %

100 %

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall reducerade avgifter
betalas enligt följande.
Avgifter för framdragen servisledning:
En ledning

70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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Avgifter i övrigt:

V

S

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

50 %

Lägenhetsavgift

5.1 c)

30 %

50 %

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30 %

50 %

Tomtyteavgift

6.1 c)

30 %

50 %

Df

Dg

20 %
20 %
20 %
20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall
avgifter enligt 8.1 betalas.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a)
betalas. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala
anläggningsavgift.
Avgift tas ut med:

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning

utan moms

med moms

0,00 kr

0,00 kr

Avgift för Dg från allmän platsmark, väghållare och ansvarig för järnvägstrafik tas inte ut för
närvarande. Särskild utredning skall göras för att få fram underlag till kommande avgift.
§ 10
Avgifter enligt §§ 5-6 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästa beslut tas, dock högst
en gång årligen.
§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt
vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–10 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura.
12.2 Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen betalas från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under
en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och
godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall enligt 5 § räntelagen betalas på varje del av avgiften som
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften
betalas eller ränta skall enligt 12.2 betalas.
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov krävts eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt
12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga,
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna
kostnader för detta.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och
finner huvudmannen skäl bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens
allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens
del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–23)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet tas avgift ut vid anslutning till vatten och
avlopp.
Avgift tas ut per fastighet med:
utan moms

med moms

a)

en avgift per m3 levererat vatten

25,31 kr

31,64 kr

b)

en fast avgift per år

4 676 kr

5 845 kr

c)

tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10

3 300 kr

4 125 kr

d)

tillkommande avgift för lägenhet 11 -

1 440 kr

1 800 kr

14.1.2 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet tas avgift ut vid anslutning till vatten
och avlopp,
mätare inte installerad.
Avgift tas ut per fastighet med:
utan moms

med moms

a)

en fast avgift per år

8 336 kr

10 420 kr

b)

tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10

6 732 kr

8 415 kr

c)

tillkommande avgift för lägenhet 11 -

4 740 kr

5 925 kr

14.2 För annan fastighet tas avgift ut per fastighet vid anslutning till vatten och avlopp:
Avgift tas ut per fastighet med:
utan moms

med moms

a)

en avgift per m3 levererat vatten

25,31 kr

31,64 kr

b)

0 – 150 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

4 936 kr

6 170 kr

c)

151 – 400 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

8 748 kr

10 935 kr

d)

401 – 800 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

16 368 kr

20 460 kr

e)

801 – 2 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

32 716 kr

40 895 kr

f)

2 001 – 4 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

43 628 kr

54 535 kr

g)

4 001 – 7 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

54 500 kr

68 125 kr

h)

7 001 – 10 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

64 768 kr

80 960 kr

10 001 – 15 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift

77 584 kr

96 980 kr

i)
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14.3 För fastighet som delvis är bebyggd med bostadslägenheter och delvis med verksamhet
enligt § 3 fjärde stycket tas avgift ut med:

utan moms

med moms

a)

en fast avgift per år

4 676 kr

5 845 kr

b)

en avgift per m3 levererat vatten

25,31 kr

31,64 kr

c)

en avgift per år och lägenhet från och med
2:a lägenheten och en avgift per påbörjad
200-tal m2 verksamhetsyta

3 300 kr

4 125 kr

14.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

15.1 a)

55 %

55 %

-

-

Avgift per m3

15.1 b)

55 %

55 %

-

-

Avgift per lägenhet

15.1 c) och d)

55 %

55 %

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
14.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 a) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3 per
år och lägenhet samt fast avgift enligt 14.1 b).
14.7 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 a) betalas. Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet, enligt § 3.
14.8 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall tillkommande årlig avgift betalas
med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 alternativt 14.2. Beloppet
avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.9 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och
miljödomstolen eller annan instans bestämd av Riksdagen.
14.10 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren blivit godkänd,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som
framgår av § 20.
14.11 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning
(kylvatten o d), skall avgift betalas för motsvarande spillvattendel enligt 14.1 a).
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§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala
brukningsavgift.
Avgift tas ut med:

avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

utan moms

med moms

0,00 kr

0,00 kr

Avgift för Dg från allmän platsmark, väghållare och ansvarig för järnvägstrafik tas inte ut för
närvarande. Särskild utredning skall göras för att få fram underlag till kommande avgift.
§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall brukningsavgift enligt 14.1 b) betalas. Föreligger inte
avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.
Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål:

Fast avgift

14.1 b)

V

S

40 %

40 %

Df
10 %

Dg
10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Avgift per åtgärd och tillfälle*:
utan moms med moms
Uppsättning/Nedtagning av vattenmätare

560 kr

700 kr

Avstängning/påsläpp av vatten via servisventil

560 kr

700 kr

1 120 kr

1 400 kr

Länsning/avläsning av vattenmätarbrunn

560 kr

700 kr

Förgävesbesök

700 kr

875 kr

1 145 kr

1 431 kr

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning

Undersökning av vattenmätare

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel gå grund av utebliven
betalning utförs endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid.
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§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt
vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-20 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 20
Avgifter enligt § 14 debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan debiteringsperiod som
huvudmannen beslutar om. Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i faktura, skall
dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
skett.
Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.
I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt
övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22
Avgifter enligt §§ 14-18 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästa beslut tas, dock högst
en gång årligen.

TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14 och 16, som är baserade på
uppmätning, eller uppskattad förbrukning, hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna
dagen för taxans ikraftträdande.
*****
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av
denna taxa prövas av Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen,
jämlikt § 53 vattentjänstlagen.
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Dnr: KS 2021-000234

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Begäran om utökad borgensram från Munkedals
vatten AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Munkedal
vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 mnkr
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut 2018-09-27 §75

Sammanfattning
Munkedals kommuns helägda bolag Munkedals vatten AB har inkommit med en
begäran om utökad borgensram. Behovet av utökad ram beror på det
investeringsbehov som bolaget har under perioden 2022-2026 enligt förslaget till
investeringsplan. Bruttoinvesteringarna beräknas uppgå till 190 mnkr och intäkter
genom anläggningsavgifter beräknas till 72 mnkr. Inom denna period är
förnyelsetakten för ledningar beräknade till 205 år.
Investeringarna innefattas av reinvestering i befintlig ledningsdragning, renovering
av reservoarer, Kärnsjöns vattenverk, omvandling och exploatering av
Bergsvik/Gårvik.
Utrymmet inom nuvarande borgensram på 125 mnkr, beslutad av fullmäktige
2018-09-27 §75, uppgår till 5,8 mnkr.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Munkedal kommuns borgensåtagande ökar med 95 mnkr.
Kommunens totala borgensåtagande uppgår då till 546 mnkr varav de största
åtagande är mot Munkedals bostäder AB med 300 mnkr och Munkedals vatten AB
med 220 mnkr.
Inga andra konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
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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Datum: 2021-06-18
Dnr: 2021/165

Munkedal kommun
Kommunfullmäktige

Handläggare:
Ellen Saklanti
0522-63 88 28
Ellen.Saklanti@vastvatten.se

Ramborgen Munkedal Vatten AB

Sammanfattning
Munkedal vatten AB är i behov av utökad ramborgen. Kommunfullmäktige 2018-0927 §75 beslutade om en ramborgen i Munkedal Vatten AB på 125 mnkr.
Tidshorisonten för ramborgen har löpt ut och för att kunna upprätthålla den planerade
investeringstakten under de närmsta fem åren behöver ramborgen utökas till 220
mnkr med Munkedal kommun som ramborgenärer med start år 2022. Detta innebär
en utökning av ramborgen med 95 mnkr.

Bakgrund
Munkedal vatten AB ägs till 100% av Munkedal kommun. Munkedal vatten AB svarar
för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Munkedals kommun.
Likviditeten i Munkedal vatten AB behöver utökas. Den höga investeringstakten
medför att utgifterna ökar, detta utgör grunden till att Munkedal vatten AB är i behov
av att utöka den befintliga ramborgen som idag är satt till 125 mnkr. Investeringarna
innefattas av reinvestering i befintlig ledningsdragning, renovering av reservoarer,
Kärnsjöns vattenverk, omvandling och exploatering av Bergsvik/Gårvik.
(Mnkr)
Bruttoinvesteringar
Anläggningsavgifter
Övrigt (bl.a. utrymme i redan

2022–2026
190
-78
-17

befintlig ramborgen)

95
Inom denna period är förnyelsetakten för ledningar beräknade till 205 år.

Övrig information
I denna tjänsteskrivelse har ej hänsyn tagits till investeringar utanför plan. Exempelvis
har ej eventuella kostnader som rör Bergsvik/Gårvik reservoar eller utredning om
utveckling av framtida vattenreserver tagits med i beräkning.

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Munkedal
vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om om 220 mnkr.

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se
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Dnr: KS 2021-000237

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Munkedals vatten AB Budget 2022 plan 2023-2024
Förslag till beslut
Att notera informationen

Sammanfattning
Munkedals vatten AB har inkommit med budget för 2022 och plan 2023-2024.
Av budgeten framgår bland annat följande:

Omvärldsanalys
En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från myndigheter, huvudmän och
kunder. Detta innebär att vi kontinuerligt behöver se över de kompetenser vi
behöver ha inom bolaget.
Det finns idag en ökad nationell medvetenhet inför hot som vår och andra
samhällsviktiga verksamheter kan stå inför. Detta leder delvis till förändrade
kompetensbehov och krav kring säkerhetsfrågor.
Ökade krav gör att VA-verksamheter står inför stora utmaningar som är generella
för hela VA-branschen.

Taxeförändringar
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska fastighetsägaren bära de nödvändiga
kostnader som krävs för att tillhandahålla respektive vattentjänst. Detta sker
genom att avgifter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten tas ut av
fastighetsägaren enligt självkostnadsprincipen. Det vill säga de nödvändiga
kostnader som uppkommer för att till exempel ta hand om spillvatten finansieras
via motsvarande avgift.
Budgeten bygger på en ökad brukningstaxa med 2022 4,0 % och
ökad anläggningstaxa 2022 med 7,0 %.
Driftbudget
Budget 2022 är lagd med ett överuttag om 409 tkr, att intäkterna är något högre
än de kostnader som finns inom Munkedal Vatten AB för att hantera vatten och
avlopp i kommunen. Överuttaget kan sedan användas för engångssatsningar under
året eller inom tre år alternativt avsättas till VA-fond.
Munkedal Vatten AB har sedan tidigare fonderat 1 564 tkr till VA-fonden Minska
sårbarheten vid stor nederbörd och 2 045 tkr till VA-fonden Kapacitetsökningar i
Munkedal vattennät.
Investeringar
Bruttoinvesteringarna uppgår till knappt 38 mnkr 2022 och anläggningsavgifterna
beräknas till 17,5 mnkr. Investeringarna 2022 fördelas enligt följande:
Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder 12,5 mnkr,
Omvandlingsområden 15,1 mnkr och Exploateringsområden 10,3 mnkr.

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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För hela planperioden 2022-2024 uppgår investeringarna till 138,5 mnkr och
anläggningsavgifterna uppgår till 34 mnkr.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Budgeten bygger på att taxehöjningar genomförs. Investeringsplanen kräver en
ökad borgensram för bolaget. Taxehöjningarna och borgensramen behandlas i egna
ärenden till fullmäktigen.

Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
KS-Diarie
Ekonomiavdelningen

77
Dnr: 2021/099
Handläggare
Ekonomichef Susanne Thorén
Telefon: 0522-63 88 21

Munkedal Vatten AB
Budget 2022
samt plan 2023–2024

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se

78
1 (14)

1. Vatten och
avloppsverksamhet
Information om verksamheten
Munkedal Vatten är huvudman för den
allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket omfattar att
ta hand om avloppsvatten och levererar
dricksvatten hela vägen till fastigheten.
Bolaget utför de uppdrag som bolaget
tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Bolaget äger samtliga kommunala VA
anläggningar i kommunen. Bolaget tar fram
underlag till VA-taxor och ABVA vilka
kommunen sedan tar beslut om. Bolaget
har inga anställda utan den dagliga driften
och annan förenlig verksamhet sköts av
personal anställda i det gemensamma
bolaget Västvatten AB som svarar för driften
av VA-anläggningarna i Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun.

Topografi
Munkedals kommun är en glesbefolkad
kommun med en större tätort och ett flertal
mindre. Avstånden är förhållandevis långa
mellan tätorterna. Terrängen är kuperad
med mycket lera och berg i dagen. Den
kommunala vattenförsörjningen kommer
uteslutande från mindre grundvattentäkter
som delvis är ihopkopplade.
Avloppsreningen klaras med hjälp av flera
mindre verk, som inte är sammankopplade.

Ägarförhållande
Munkedal Vatten AB är ett helägt
dotterbolag till Munkedal kommun (212000–
1330). Munkedal Vatten AB äger 11 % av
det gemensamma bolaget Västvatten AB

Färgelanda
kommun
100%

Färgelanda
Vatten AB 7%

Munkedal
kommun
100%

Munkedal
vatten AB
11%

Sotenäs
kommun
100%

Uddevalla
kommun
100%

Sotenäs
Vatten AB
29%

Uddevalla
Vatten AB
53%

Västvatten AB

Antalet aktier och röster i Munkedal Vatten
AB är 2 500 stycken.

Styrelse
Munkedal Vatten AB:s styrelse består av sju
ledamöter och högst fem suppleanter.
Kommunfullmäktige utser sina
representanter till styrelsen samt vem som
ska vara ordförande respektive vice
ordförande.

Viktiga lagar och föreskrifter
Bolaget följer de regler och krav som ställs
av ett flertal myndigheter och
organisationer. Nedan återfinns en kort
sammanställning av några av dessa. Det
grundläggande för verksamheten är Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster samt
allmänna bestämmelser för vatten och
avloppstjänster (ABVA).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ägardirektiv
Bolagsordning
Miljöbalken
Havs- och Vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
Naturvårdsverket
Boverket
Riksdag
Socialstyrelsen
Strålsäkerhetsmyndigheten
SWEDAC
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•
•

WHO
Vattenmyndigheterna

Miljöpåverkan
Bolaget bedriver verksamhet som till stora
delar berörs av miljöbalken och dess
förordningar. Anläggningarna omfattas av
anmälnings- och tillståndsplikt enligt
miljölagstiftningen.
För vattenverken avser tillstånden uttag av
vatten och för avloppsreningsverken
behandling av hushållens- och industrins
avloppsvatten. Verksamheterna påverkar
framförallt miljön genom utsläpp av renat
avloppsvatten till recipient och genom
omhändertagande av avloppsslam.
Provtagning görs löpande för att visa att
gällande tillstånd och villkor följs och hur
miljön utanför våra reningsverk påverkas.
Det löpande miljöarbetet kräver brett
engagemang, tålamod och framförhållning.
Vi försöker hela tiden att blicka framåt och
utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig
fullbordat utan är under ständig förbättring.

och framgår av bruknings- och anläggningstaxan.
Ökning brukningstaxa 2022

4,0 %

Ökning anläggningstaxa 2022

7,0 %

Omvärldsanalys
En överskuggande och tydlig trend är ökade
krav från myndigheter, huvudmän och
kunder. Detta innebär att vi kontinuerligt
behöver se över de kompetenser vi behöver
ha inom bolaget.
Det finns idag en ökad nationell
medvetenhet inför hot som vår och andra
samhällsviktiga verksamheter kan stå inför.
Detta leder delvis till förändrade
kompetensbehov och krav kring
säkerhetsfrågor.
Ökade krav gör att VA-verksamheter står
inför stora utmaningar som är generella för
hela VA-branschen. De utmaningarna och
möjligheter för att möta dessa beskrivs
under målområdena ekologisk hållbarhet,
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.
För att veta mer läs Affärsplan 2016–20201.

Taxekollektiv
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska
fastighetsägaren bära de nödvändiga
kostnader som krävs för att tillhandahålla
respektive vattentjänst. Detta sker genom
att avgifter för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt
självkostnadsprincipen. Det vill säga de
nödvändiga kostnader som uppkommer för
att till exempel ta hand om spillvatten
finansieras via motsvarande avgift.
Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige

1

På grund av Covid-19 har arbetet med ny
affärsplan förskjutits och revidering sker under
2021.

Svenskt vattens kommentarer till
2021 års taxestatistik2
För att klara investeringsbehovet de
närmaste 20 åren så behövs en ökning
årligen på fyra procent plus inflation. Dock
har ökningen under de senaste åren varit
lägre vilket innebär att de kommande
ökningarna behöver vara högre för att ta
igen det gap som har uppstått. Medelvärdet
i Sverige på 5,1 procent för
brukningsavgiften 2021 gällande ett typhus

2

Svenskt vatten, Kommentarer till 2021 års
taxestatistik, juni 2021
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A var i paritet med Svenskt vattens
bedömningar. Gällande
Anläggningsavgiften för ett Typhus A så
ökade den i genomsnitt i Sverige med 3,3
procent vilket är i underkant med Svenskt
vattens bedömning av vad som är
långsiktigt nödvändigt
Ökningarna av taxan behövs för att förnya
ledningsnäten och de åldrande
anläggningar, bygga ut VA till de områden
som behöver kommunalt vatten och avlopp,
klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta
framtidens krav på avloppsrening.
Taxorna varierar mycket i landet och det
beror på flera olika parametrar bland annat:
•

•

•

•

•

•

Anslutningsgrad – fler kunder ger
ett större intäktsunderlag och fler
som delar på nödvändiga kostnader.
Tillväxt – en positiv
samhällsutveckling inom kommunen
ger stärkta kommunala
organisationer som gynnar VA.
Bebyggelsetäthet – tät bebyggelse
ger kortare ledningsdragningar och
ofta färre anläggningar.
Klimat, geografi, vatten, miljö –
förutsättningarna påverkar hur
avancerade och kostsamma VAsystem som behövs.
Historisk VA-ekonomi – redan
avskrivna anläggningar, höga lån
och statsbidragsfinansiering på
1900-talet.
Samverkan – via personal,
gemensamma verk, system.

2. Finansiering
Låneportföljen för Munkedal Vatten AB
består av direkta lån (102 200 tkr) via
Kommuninvest.
Borgen är beviljad upp t.o.m.

125 000 tkr

För 2022 prognostiseras följande:
Borgensavgift
Ränta, egen upplåning

0,25 %
0,3 %

För att täcka kommande års lånebehov
behövs detta borgensåtagandet ökas till 213
000 tkr inför 2022.
I och med de kommande årens
investeringsbehov krävs allt högre
nyupplåning. Effekten blir att bolagets
soliditet sänks samt att bolaget blir räntekänsligt. Det innebär att utrymmet för den
löpande driften minskas eller att
brukningstaxorna behöver höjas. En möjlig
åtgärd är även ett tillskott från kommunen.
Bolaget har en checkkredit på 2 000 tkr som
kommer nyttjas under året.
Befintlig låneskuld 2021-12-31 119 200 tkr
Nyupplåning 2022

17 000 tkr

Ny Låneskuld 2022-12-31

136 200 tkr

Likvida medel 2022-01-01

1 309 tkr

Utbetalningar:
investering, Tungenäset

-5 500 tkr

övriga investeringsutbetalningar,

-32 350 tkr

övriga utbetalningar

-26 690 tkr

Inbetalningar:
brukningsavgifter m.m.

+34 771 tkr

anläggningsavgifter

+17 500 tkr

nyupplåning

+17 000 tkr

Årets kassaflöde 2022

+4 731 tkr

Likvida medel 2022-12-31

+6 040 tkr
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3. Investeringsbudget
Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av
investeringar överstigande bolagets egna kapital, 2 500 tkr.
Sammanställning pågående
investeringar (tkr)
Reinvesteringar samt kapacitets- och
säkerhetshöjande åtgärder
varav kapacitetssäkring, VA-fond
Omvandlingsområden
Exploateringsområden
Bruttoinvesteringar
Fakturerade anläggningsavgifter
Nettoinvesteringar

Prognos
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

16 370

12 450

25 650

25 370

3 000
12 200
5 720
34 290

15 100
10 300
37 850

13 100
13 150
51 900

8 300
15 000
48 670

-400

-17 500

-12 200

-4 300

33 890

20 350

39 700

44 370

Investeringar överstigande bolagets egna kapital,
Total utgift Utförande(tkr)
period (år)
2 500 tkr
Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder
10107
Lindvägen Stale
3 200
2024
20023
Hensbacka reservoar
12 300 2023-2024
50041
Dingle Vattenverk (VV) kapacitetsökning
6 100 2021-2022
50106
Kärnsjöns VV
10 300
2023
5xxxx
Hällevadsholms vattenverk
3 500
2024
80128
Munkedal Avloppsreningsverk (ARV) inkommande
4 600 2023-2024
pumpstation (PST)
80130
Munkedal ARV biosteg
3 700 2021-2022
Omvandlingsområden
35021
Tungenäset etapp 2 överföringsledning Faleby-Gårvik
28 700 2018-2022
35025
Gårvik E1 Östra
9 200 2022-2023
35026
Gårvik E2 Västra
18 700 2023-2024
35031
Saltkällan Etapp 3
8 000 2021-2022
Exploateringsområden
60039
Bergsvik
29 700 2024-2025
60041
Gläborg/Håby logistikcentrum
3 000
2022
60042
Hensbacka
7 300
2023
60098
Korpås
8 100 2022-2023
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Reinvesteringar samt utbyggnad
inom befintliga VA-anläggningar
Befintligt ledningsnät
Avser utbyte eller relining och i vissa fall
omläggning från kombinerat ledningssystem
till separata spill- och dagvattenledningar.
Ska följa beslutad förnyelseplan (saknas).
Under perioden 2022–2024 investeras cirka
5 000 tkr/år vilket ger en förnyelsetakt på
300 år.
För att nå en förnyelsetakt i ledningsnätet
på 150 år bör ledningar förnyas till en
uppskattad utgift av 10 000 tkr/år.
En låg investeringstakt innebär en ökad risk
för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utläckage av dricksvatten
inläckage av tillskottsvatten
bräddning av orenat avloppsvatten
källaröversvämningar
minskad kapacitet i nätet
vite från tillsynsmyndighet
ökade driftkostnader
missnöjda abonnenter
dåligt rustat för framtida krav och
klimatförändringar

Allmänt: Befintligt nät i Munkedal är till
stora delar så kallade kombinerade nät.
Stora regnoväder under sommaren 2014
orsakade översvämningsskador och
tydliggjorde behovet av att fortsätta arbetet
med att separera dagvatten från spillvatten.

Här ingår t.ex. reservoarer och
överföringsledningar.
Under perioden 2022–2024 investeras drygt
12 000 tkr.
Reservoarer: Renovering Foss reservoar
som ger kvalitets- och driftssäkerhet.
Ny reservoar i Hensbacka för att säkra
vattentillförsel till planerad exploatering.

Dricksvatten
Reinvestering samt nyinvestering i
byggnader, processteg eller annan
utrustning som är kopplad till produktion av
dricksvatten. Här ingår även tryckstegringsstationer som ser till att vattnet levereras
med rätt tryck till kunden.
Under perioden 2022–2024 investeras cirka
21 000 tkr fördelat på verk 17 000 tkr och
yttre anläggningar 4 000 tkr.
Dingle VV: Ombyggnad som ska ge
kvalitetsförbättring och kapacitetsökning.
Vattenverket används idag mestadels som
ett reservvattenuttag men kommer efter
reningssteget kunna användas kontinuerligt.
Idag transporteras stora mängder vatten till
Dingle från Munkedal. Större uttag i Dingle
ökar dricksvattenkapaciteten i Håby och
Gläborg där det finns flera planerade
industrianslutningar.
Under perioden ska även Hedekas VV,
Hällevadsholm VV samt Kärnsjön VV
renoveras.

Avlopp
Kapacitets- och säkerhetshöjande
Åtgärder som säkerställer leverans men
som även kan utgöra förutsättning för
exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt.

Reinvestering samt nyinvestering i
byggnader, processteg eller annan
utrustning som är kopplad till rening av
avloppsvatten. Här ingår även
pumpstationer som ser till att avloppsvattnet
kan transporteras.
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Under perioden 2022–2024 investeras cirka
13 000 tkr fördelat på verk 10 000 tkr och
yttre anläggningar 3 000 tkr.

Enligt samma beslut ska höjning av anläggningsavgiften ske innan de första fastigheterna längs överföringsledningen ansluts.

Allmänt: Fasad- och fönsterbyte på
Munkedals ARV då nuvarande ytterhölje är
original sedan verket byggdes och är i
behov av renovering.
Uppgradering av el och kommunikation till
pumpstationer för modernare och säkrare
styrning och kontroll.

Gårvik E 1 Östra: Fastigheter inom
området ansluts till kommunalt vatten och
spillvatten.

Biosteg Munkedal ARV: Renovering av
det biologiska reningssteget pga. slitage.

Saltkällan etapp 3: Ca 15 fastigheter söder
om badplatsen fram till kommungränsen ska
anslutas till kommunalt vatten och
spillvatten.

Inkommande PST Munkedal ARV: Ny
pumpstation då nuvarande inte uppfyller
funktionskrav, bl.a. saknas bräddmätning.

Omvandlingsområden
VA-utbyggnad som påkallats efter Länsstyrelsens beslut eller som definierats i
samband med tillsynsmyndighetens
inventeringar. Här finns en potentiell risk för
ökade kostnader då fastighetsägare i
”mindre bebyggelseområden” kan begära
kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa
frågor avgörs av Länsstyrelsen.
VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med
en ny detaljplan som ändrar områdets
förutsättningar.
Tungenäset etapp 2 överföringsledning:
Överföringsledning till Tungenäset är beslutad enligt KF 2017-02-08 § 6,
Dnr KS 2016-105 § 39.
Beslutet innebär att överföringsledning
byggs mellan Faleby och Gårvik och att den
finansieras av skattekollektivet och inte VAkollektivet. Munkedal Vatten lånar
erforderligt kapital men fakturerar sedan
Munkedal kommun kapitalkostnader såsom
ränta, avskrivningar och eventuella avgifter.

Gårvik E2 Västra: Fastigheter inom
området ansluts till kommunalt vatten och
spillvatten.

Exploateringsområden
VA-utbyggnad som initieras av privata
exploatörer eller kommunens mark- och
exploateringsverksamhet. I de fall kommunen kan styra exploateringen ska detta
ske i linje med samhällsbyggnadsstrategin
och, i första hand, att utbyggnad ska ske
där infrastrukturen är utbyggd.
Då ett antal detaljplaner redan är antagna
finns möjlighet att exploateringar påbörjas
och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad
oavsett samhällsbyggnadsstrategin.
Korpås: Ledningar till exploatering med ca
9 fastigheter
Myrbottenvägen: Ledningar till
exploatering med ca 6 fastigheter.
Vässje 2:4 (Hällevadsholm): Ledningar till
exploatering med ca 16 fastigheter.
Dingle äldreboende: Ledningar till nytt
äldreboende.
Bergsvik: Anslutning av ca 60 befintliga
fastigheter samt nyexploatering av
ca 50–100 nya fastigheter.

84
7 (14)

Gläborg/Håby logistikcenter: Nytt planerat
logistikcentrum. Vatten och spillvatten
byggs fram till området. Ej kommunalt
huvudmannaskap för dagvatten.
Hensbacka och Åsen: Ledningar till
exploatering med ca 60 bostäder.

Anläggningsavgift
När en fastighet ansluts till den allmänna
VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift.
Detta sker då ett omvandlings- eller
exploateringsområde färdigställts.
Anläggningsavgifterna ska motsvara
fastighetens andel av kostnaden för att
ordna VA-anläggningen.
De totala anläggningsavgifterna inom
områdena omvandling samt exploatering,
inklusive framtida möjliga och tilltänkta
anslutningar inom en femårsperiod, ska
motsvara de samlade omvandlings- och
exploateringsprojektens debiterbara
kostnader. Ej debiterbara kostnader är t.ex.
överföringsledning eller motsvarande
ledningar fram till aktuellt område.
Förslag på ny anläggningsavgift är +7,0 %
för 2022, vilket följer genomsnittet på 14
index gällande drivmedel,
anläggningsarbeten och material.
Enligt beslut KF 2017-02-08 ska
anläggningsavgiften höjas i takt med
utbyggnad av Tungenäset. 80 % av
kostnaderna ska täckas via anläggningsavgiften och resterande 20 % via brukningsavgiften.

Investeringars påverkan på
driftbudgeten
Verksamheten ska vara långsiktigt
ekonomiskt hållbar vilket innebär att

säkerställa sitt uppdrag såväl nu som i
framtiden.
Investeringar genererar ett omedelbart
kapitalbehov men också en flerårig
driftkostnad.
Nya avskrivningskostnader (exkluderat
ränta) under perioden 2022-2024 beräknas
till 3 000 tkr.
Likvida medel till investeringarna under
perioden 2022-2024 kommer från
anläggningsavgifter 26%, befintliga
avskrivningar 14% och nya lån 60%.
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4. Driftbudget

motsvarande intäkt, så kallad brukningsoch anläggningstaxor.

Självkostnadsprincip råder inom VA-verksamhet. Det får inte tas ut högre avgifter än
som svarar mot kostnaderna för de tjänster
eller nyttigheter som tillhandahålls.

Munkedal Vatten AB har inget underuttag
eller överuttag. Skulle ett sådant uppstå ska
det återställas inom tre år enligt lag.

De nödvändiga kostnader som finns inom
VA-verksamheten ska redovisas per
vattentjänst och finansieras via

Munkedal Vatten AB har fonderat 1 564 tkr
till VA-fonden Minska sårbarheten vid stor
nederbörd och 2 045 tkr till VA-fonden
Kapacitetsökningar i Munkedal vattennät.

Resultaträkning
(Tkr)
Intäkter
Brukningsintäkter
Upplösning inv. fond
Ökning brukningsintäkter,
taxeökning
Ökning brukningsintäkter,
omvandlingsomr./exploateringar
Anläggningsintäkter
Slamintäkt
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Material och varor
Entreprenad
Elkostnader
Övriga externa kostnader
Köp tjänst VVAB
Styrelsekostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster
Årets skatt
Periodens resultat

Prognos
2021

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

24 057
60
-

22 778
60
911

24 020
85
972

25 182
90
1 015

26 386
90
1 055

-

60

190

188

0

447
750
847
26 161

448
750
1 091
26 098

545
800
1 074
27 686

743
800
1 249
29 267

853
800
1 234
30 418

-968
-1 300
-2 179
-5 166
-10 571
-177
-5 049
-25 410

-980
-1 350
-2 200
-5 246
-10 280
-182
-4 945
-25 183

-1 025
-1 225
-2 225
-5 747
-10 982
-185
-5 494
-26 883

-1 035
-1 239
-2 245
-5 257
-10 709
-190
-6 724
-27 399

-1 045
-1 254
-2 264
-5 386
-10 993
-197
-7 715
-28 854

751

915

803

1 868

1 564

10
-443
-433

0
-890
-890

5
-397
-392

5
-629
-624

5
-948
-943

-5

-25

-2

-2

-2

313

0

409

1 242

619
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En ökning av brukningstaxan på 4,0 %
för Typhus B ger en ökning på 24
kr/månad 2022, 4,0 % 2023 och 2024
ger 26 kr/månad.

Övergripande förändringar
Brukningsförändringar mellan åren i
driftbudget ser ut så som nedan.
Förändring
2022
2023
mellan åren
% förändring 4,0 % 4,0 %
För 2022 beror förändringen på
följande kostnader/intäkter.

2024

Osäkerheter i budgeten
4,0 %

Förändring
Högre intäkter (slam, anl.int.)
Ökade och nya brukningsintäkter (industri och småhus)
Bolagsgemensamma
kostnader från Västvatten AB
-

%
-0,5 %
-1,8 %
2,8 %

Extrasatsning förutredningar
ledningsutbyte
Utökning 25 %

1,2 %
1,0 %

Minskning OH-kostnader pga. bl.a.
ökad inv. takt i annat bolag.
Löneökningar
IT
Fordon

-0,7 %

Avskrivningar
Räntenetto
Utjämning
Totalt

2,2 %
-1,9 %
1,6 %
2,4 %

0,9 %
0,3 %
0,1 %

Utredning Dingle
Totalt

1,6 %
4,0 %

En budget görs efter bästa vetande för
tillfället och vid ny information finns
alltid risken för ökade- alternativt
minskade taxor.
I Munkedal Vatten AB är inte höjd
tagen för utbyggnad av reningsverk,
förändrad vattenresurs, ledningsförnyelsetakt i paritet med ledningens
livslängd eller att Skatteverket ska
vinna tvisten med Munkedal Vatten
AB.
Skyltning av vattenskyddsområden
kommer komma som en engångskostnad, när är dock osäkert.
Ett nytt basförslag för taxekonstruktion
är framtaget av Svenskt vatten och ett
arbete med att se över taxekonstruktionen kommer genomföras.
Kostnaden för detta beror på hur man
väljer att arbeta med taxan framåt.
Denna kostnad är ej med i budgeten.

1 % ökning är ca: 243 tkr

För 2022 och 2023 ligger flera
omvandlingsområden och
Taxeökning; vad gör det per månad
exploateringar att de ska kopplas på
det kommunala nätet. Detta ger nya
i pengar?
löpande brukningsintäkter. Vid
Brukningstaxa 2021 2022 2023
2024
förskjutning av igångsättande och
Kr/mån
färdigställande har de en stor
Ökning taxa
4,0% 4,0% 4,0%
4,0%
påverkan på budgeten.
Typhus A
848
882
917
954
Typhus B

616

640

666

En ökning av brukningstaxan på 4,0 %
för Typhus A ger en ökning på 34
kr/månad 2022. 4,0 % 2023 och 2024
ger en ökning på 35 kr/månad
respektive 37 kr/månad.

692

Långsiktighet och
effektiviseringar
Munkedal Vatten AB strävar ständigt
efter att göra det bästa för
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verksamheten, både på kort- och lång
sikt.
En utredning pågår i tätt samarbete
med arbetet kring vattenförsörjningsplan för att få fram den bästa och mest
effektiva väg framåt kring
vattenresurser. Utredningen belyser
om en lokal försörjning av dricksvatten
eller en hel eller delförsörjning från
annan kommun är det bästa
alternativet för Munkedals VAabonnenter. Utredningen kommer
även belysa hur reningsverksverksamheten kan möta kommunens
långsiktiga tillväxtplan.
Ett nytt arbetssätt har implementerats
gällande effektiviseringar. Ett
förbättringsarbete drivs av en
tvärfunktionell arbetsgrupp som
rapporterar till ledningsgruppen.
Gruppens uppdrag är att främja att det
skapas och lämnas in nya idéer samt
administrera hanteringen av inkomna
förlag.
Under 2021 så har bidrag för att få in
mätaravläsningar automatiskt beviljats
samt bidrag för att minska kostnaderna
för kommunen gällande
vattenförsörjningsplan har ansökts om
och beviljats. Flödesmätare kommer
monteras för att mäta och analysera
flöden på ledningsnätet och innebära
att vi kan göra effektivare åtgärder i
framtiden. Automatisering av
syresättningen för brunnarna vid
Kärnsjön pågår, vilket kommer spara
arbetstid. Bolaget tittar även på om
man kan köpa en fastighet för att
minska lantmäterikostnaderna.

Intäkter
Budget 2022 är lagd med ett överuttag,
att intäkterna är något högre än de
kostnader som finns inom Munkedal
Vatten AB för att hantera vatten och
avlopp i kommunen. Överuttaget kan
sedan användas för
engångssatsningar under året eller
inom tre år alternativt avsättas till VAfond.

Brukningsintäkter
Brukningstaxan är budgeterad att öka
med 4,0 % hela perioden.
År 2020 ökade brukningsintäkterna i
Munkedal kommun något beroende på
pandemin Covid-19, vilket även ger
ökade brukningsintäkter 2021. Dessa
beräknas inte finnas kvar i budget
2022.
För 2022 och 2023 ökar brukningsintäkterna inte bara på grund av ökning
av taxan utan även på grund av att
flera omvandlingsområden ligger enligt
plan att de ska kopplas på
taxekollektivets vatten- och
avloppsledningar.

Anläggningsintäkter
Anläggningsintäkter består i
driftbudgeten av periodiserad
anläggningsintäkt som delas upp på
projektets livslängd. De två procent
som fram till och med 2021 har direkt
driftförts vid betalning av anläggningsavgiften tas bort i budget 2022 och
framåt och periodiseras över
livslängden istället.
Inom perioden är anläggningsavgifter
för omvandlingsområdena Saltkällan
och Gårvik samt exploateringsområdena Bergsvik, Hensbacka, Åsen,
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Foss-Berg, Korpås, Vässje, Sohlbergs
centrum och Örekilsparken
budgeterade.
Intäkterna från anläggningsavgifter
(kommer från omvandlings- och
exploateringsområden) är till stor del
osäkra, då dessa är beroende av när
ett område färdigställts och
anläggningsavgiften därmed kan
faktureras.

Slam
Reningsverket Munkedal tar emot slam
från enskilda avlopp.

Övriga rörelseintäkter
Inom övriga rörelseintäkter återfinns
inkassoavgifter, intäkt för
gatubelysning, intäkter för tomter som
färdigställts i Munkedal kommun men
ännu inte sålts samt kapitalkostnader
för överföringsledning mellan FalebyGårvik.
Kommunfullmäktiges beslutade 201702-08 att överföringsledningen till
Gårvik ska finansieras av Munkedal
kommun. Ökningen av Övriga intäkter
härrör till detta.

Kostnader
Material och varor
Inom material och varor återfinns bland
annat vattenmätare, material för att
laga läckor och utbyte av mindre delar
på verken.

delar arbete med läckor och
avloppsstopp.

Elkostnader
Elkostnader består av rörliga och fasta
avgifter för våra elabonnemang till
bland annat verk, pump- och
tryckstegringsstationer.

Övriga externa kostnader
Inom övriga externa kostnader ingår
bland annat slamkostnader, lokalkostnader, kemikalier, spolningar av
ledningsnätet, telefon och larm,
revision, konsulter och företagsförsäkring.
Förändringen av övriga externa
kostnader under budgetperioden beror
på kostnader för Dingle vattentäkt som
behöver göras under perioden. Detta
är en engångskostnad som påverkar
just det året som den uppkommer.
Övrigt så är det en ökad kostnad för
hantering av grävmassor. Även
serviceavtal har tillkommit för att
minska driftstoppen.

Köpt tjänst av Västvatten AB
All egen personal är anställd via det
gemensamt ägda bolaget Västvatten
AB som driftar och sköter VAanläggningarna i Munkedal Vatten AB.

Entreprenad

Västvatten AB består till drygt 80 % av
personalkostnader och beroende på
vad som ska åtgärdas/inriktas på
under perioden ökar eller minskar
denna kostnad.

Inom entreprenad återfinns bland
annat beläggnings- och markarbeten
så som asfaltering och grävmaskinister
som hyrs in externt. Omfattar till stora

Ökningen av köp från Västvatten under
perioden beror dels på löneökningar av
personalen och dels på en
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engångssatsning 2022 på att utreda
ledningsnätet inför ledningsutbyte.

får dras av till fullo med åtföljande
beskattning.

Personalkostnadsökning (VVAB):
2,3 %3

För Munkedal Vatten AB ger det inget
utslag inom treårsperioden.

Under 2022 finns en 25 % utökning av
tjänst inom Ledningsnät.
(Pensionsavgång som arbetet 50 %
sista året och nytillsätts till 100 %).

Avskrivningar
Avskrivningar sker på de investeringar
som har skett och som budgeteras att
ske i planperioden.
Ökningen beror på ökade
investeringsvolymer främst inom
ledningsnät och säkerhet samt vatten
inom treårsperioden.

Finansiella poster
Finansiella poster består av
ränteintäkter och räntekostnader.
Ränteintäkter genereras från
bankkonto och kundfordringar.
Räntekostnader består av kostnader
för upplåning, se mer under
kapitel 2 Finansiering.
Minskningen av räntekostnader beror
på att övertagandet av upplåning i
egen regi minskade räntekostnaderna
än mer än budgeterat sedan tidigare.

Årets skatt
2019 infördes en ränteavdragsbegränsningsregel i svensk lag för att
följa ett EU-direktiv. Detta slår på VAverksamheten. Ränteavdragsbegränsningen innebär att räntan inte

3

Mellanskillnaden av personalkostnader
2022-2021 dividerat med totala

5. Framtida utveckling,
risker och
osäkerhetsfaktorer
För att kunna ha en långsiktig hållbar
vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt
med effektiviseringar, framtida
kapacitetsbehov och kännedom om
befintlig status på verk och ledningar.
En tydlig trend är ökade myndighets-,
lag och kundkrav, ett behov av
långsiktig klimatanpassning och nya
säkerhetskrav kring bland annat NIS
och informations-säkerhet. Detta är
nödvändiga kostnader för en långsiktig
trygg vattenförsörjning. Nya tjänster så
som Säkerhets- och
arbetsmiljöansvarig samt
Miljösamordnare tillsattes 2020 inom
driftbolaget Västvatten AB för att bättre
kunna svara upp till dessa krav.
Merparten av verk och ledningsnät är
gamla och det finns ett stort behov av
underhåll och förnyelse. Med den
samhällsutveckling som beräknas
inom Munkedal kommun så kommer
den överkapacitet som finns i verken
idag att försvinna.
Långsiktig planering: För att
använda kollektivets pengar och
bolagets resurser på ett så effektivt
sätt som möjligt behövs hela kedjan av
VA-planering med VA-översikt/ VAstrategi/VA-plan etableras tillsammans

kostnadsökningen samt övriga intäkter
2021.

90
13 (14)

med rådgivning för fastighetsägare.
För att få ett långsiktigt
planeringsarbete med effektiva
lösningar krävs ett tydligt samarbete
mellan förvaltningar, bolag och
politiken.
Ekonomi: En ökad miljömedvetenhet
och beteendeförändringar hos våra
kunder har visat sig i en minskad
vattenförbrukning. Det innebär
minskade kundintäkter och påverkar
behovet av taxehöjningar för att täcka
de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt
Vatten kommer även taxorna behöva
höjas i snabbare takt framöver
beroende på ett uppdämt
investeringsbehov och ökande krav på
vatten- och avloppstjänster. Dagens
taxekollektiv betalar sannolikt inte sina
kostnader, vilket beror på hur tidigare
finansiering av anläggningar har skett
(bland annat genom statliga medel).
Investeringar inom bolaget förväntas
öka då kapaciteten på verk behöver
utökas och underhållet av
anläggningar behöver komma i fas
med reinvesteringstakten. Ett ökat
finansieringsbehov för att ta hand om
underhåll av anläggningar och
ledningsnät samt utöka kapaciteten är
en utmaning. VA-verksamheten är
kapitalintensivt och många
kommunkoncerner har en hög
belåning. Bolaget har en hög
skuldsättningsgrad och förändringar i
ränteläget har stor påverkan på den
framtida kostnadsutvecklingen och
brukningsavgiften.
Skatteverkets granskning av
ränteavdrag enligt 24 kap 10 §
Inkomstskattelagen angående
inkomstdeklaration 2016 - 2018 kan
innebära ytterligare kostnader för

kollektivet. Skatteverket har ändrat
ställning i denna fråga och anser att
räntorna som Munkedal Vatten AB
betalar till Munkedal kommun för
belåning av anläggningarna ska
beskattas. Ärendet är i
Förvaltningsrätten och beslut inväntas.
Dricksvatten: Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga i Munkedal. En
prognostiserad hög inflyttning
anstränger de vattenresurser som
finns och nya vägar för att hitta mer
vatten är nödvändiga. Detta diskuteras
inom Munkedal samt mellan
kommunerna i närområdet.
Projektering pågår för att kunna bygga
om och bygga ut vattenverket i Dingle
så att vattenuttaget kan öka. Detta ger
mer vatten till Munkedal.
För att långsiktigt säkra vattentillgången utreds det om kapaciteten
kan ökas i täkten vid Kärnsjön, som
idag är starkt påverkad av nivåerna i
sjön. Även nya vattentäkter utreds i
vattenförsörjningsplanen. Ett ytterligare
alternativ för långvarig vattenförsörjning är att sammankopplas med
andra kommuner.
Behovet av rent vatten i tillräckliga
kvantiteter är ständigt i fokus. Att
trygga vattenresurserna från yttre
påverkan är viktigt. Vattentäkter
kommer säkerställas genom
miljödomstolens tillstånd för
vattenuttag och genom att
vattenskyddsområden skyltas. Ett
arbete som sker tillsammans med
Munkedal kommun.
Avlopp: Avloppsanläggningarna
behöver kontinuerlig upprustning då
slitaget är stort.
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Munkedals ARV närmar sig sin
belastningsmängd. I samråd med
tillsynsmyndigheten följer vi denna
utveckling. Beroende på i vilken takt
planerade exploateringar och VAutbyggnadsområden byggs ut kan
verket komma att nå sin belastningsgräns inom en 10-årsperiod. Om
verket kan utökas på befintlig plats
behöver utredas med särskilt fokus på
markförhållanden och recipienten
(Örekilsälven).
Avsättning av slam från reningsverken
sker i huvudsak genom återföring till
jordbruket. En statlig utredning
tillsattes under 2018/2019 med
uppdrag att föreslå hur ett förbud mot
att sprida avloppsslam kan utformas.
Utredningen pekar på att avloppsslam
av god kvalitet ska kunna fortsätta
spridas på åkrar. Västvatten bevakar
slamfrågan och som det ser ut i
dagsläget kommer avsättningskostnaderna att öka i framtiden.
Ledningsnät: Ledningsnätet
inventeras och planering för förnyelse
genomförs för att rätt åtgärder ska
kunna sättas in i tid och på rätt plats.
Arbetet med överföringsledning till
Gårvik/ Bergsvik fortsätter.
Klimatförändringar ger större och
intensivare regn, vilket resulterar i
översvämningar på nät och i
reningsverken. Arbete med att
klimatsäkra nät och verk behöver
prioriteras. Sannolikt kommer också i
framtiden större krav på rening av
dagvatten.
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Dnr: KS 2021-000093

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Återremiss – 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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På kommunstyrelsens sammanträde 20210614 beslutades att återremittera ärendet
för förhandling med trafikverket om en annan sträckning. Beslut löd enligt nedan:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att se över konsekvenserna
från Trafikverket om att undanta Stalevägen och vägen från Kviström fram till
cirkulationsplatsen vid järnvägsövergången.
I dialog med Trafikverket framgår att de inte ser någon annan sträckning än den
från dem redan föreslagna sträckningen. Detta pga att det kommunala ansvaret bör
följa den sträcka som har centrumkaraktär och även ligger inom ett tätt bebyggt
område samt då försörjer invånarna med interna trafikrörelser.
Ärendet beskrev tidigare endast kostnader för den årliga driften för anläggningen
men har nu även kompletterats med kostnader för större underhållsinsatser.
Framtida underhållskostnader som tex underhållsasfaltering samt brounderhåll
tillkommer via särskilda äskanden för reinvestering via investeringsbudgeten.
Att underhållsasfaltera dessa gator kostar i dagsläget ca 120 kr/kvm och behöver
göras i olika intervaller beroende på trafikbelastning och för dessa gator pendlar det
intervallet mellan 10-40 år. Vid en underhållsasfaltering av totala sträckan ger det i
nuläget en kostnad om ca 5 mkr som i genomsnitt kan förväntas behöva utföras
var 20:e år.
Att underhålla de båda broarna med planerade broreparationer så som byte av
övergångskonstruktionen, kantbalkar, räcken och ev avvattningssystem är
sällanåtgärder som inträffar ungefär vart 40:e år. Kostnader för dessa åtgärder
uppskattas till totalt 10 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20211101
Beslut kommunstyrelsen daterat 20210614
Tjänsteskrivelse daterad 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 underhållsasfaltering och brounderhåll
tillkommer via särskilda äskanden för reinvestering via investeringsbudgeten.
Vid en underhållsasfaltering av totala sträckan ger det i nuläget en kostnad om
ca 5 mkr som i genomsnitt kan förväntas behöva utföras var 20:e år.
Underhållsinsatser för de båda broarna inom sträckan för övertagande förväntas
belasta kommunen inom 40 år med ca 10 mkr med nuvarande prisbild.
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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

Ylva Moren
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
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Kommunalt väghållningsområde för Munkedal
Sammanfattning av ärendet
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
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till nytt kommunalt väghållningsområde
Avtal
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Forts § 126
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan
Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av
väghållarskap.
Yrkanden
Rolf Jacobsson (KD): Avslag.
Carina Thorstensson (C): Återremiss för att se över konsekvenserna från
Trafikverket om att undanta Stalevägen och vägen från Kviström fram till
cirkulationsplatsen vid järnvägsövergången.
Göran Nyberg (L), Christoffer Rungberg (M) och Mathias Johansson (SD),
Liza Kettil (S): Bifall till Carina Thorstenssons (C) yrkande om
återremiss.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att se över
konsekvenserna från Trafikverket om att undanta Stalevägen och vägen
från Kviström fram till cirkulationsplatsen vid järnvägsövergången.
Protokollsanteckning
Jan Hognert (M) lämnar mötet mellan kl. 15.20-15.45 och Liza Kettil (S)
går in som ordförande under tiden.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen, för vidare handläggning.
Kommundirektören, för kännedom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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
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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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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.


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 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.

Övertagande jämte väghållningsansvar och väghållningsområde för drift
och underhåll samt förbättring
Förslag till nytt väghållningsområde för Kommunens tätort, jämte karta bilaga 1 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
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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 väghållningsområd
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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

ArcGIS Web Map



Datum: 2021-01-20
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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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Dnr: KS 2020-000329

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Återremiss Höghastighetsbana - Skagerrakkorridoren
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att stå bakom att tidigare bifogade kartor inte längre
är gällande.
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun fortsatt ska medverka i
projektet och med egen personal bevaka utvecklingen av spårsträckningen samt
framtida placering av station och depå.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att återremittera ärendet gällande
Höghastighetsbana – Skagerakkorridoren med beslutsformulering enligt nedan:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet på grund av att ny
information som dels lämnats under dagen, dels på information som kommer att
delges projektet på torsdag. I nästa förslag till beslut ska det tydligt framgå i
beslutet att Munkedals kommun när som helst kan lämna samarbetet utan krav på
kompensation.
Sedan kommunfullmäktiges möte i juni månad har projektet utvecklats framåt.
Optimeringen av bansträckningen har studerats vidare och därav är tidigare
bifogade kartor inte längre gällande. Då arbetet med bansträckningen fortfarande
pågår via konsortiet finns heller inga exakta kartor att presentera i nuläget.
Projektledningen för Skagerrakkorridoren har haft möte med Landshövding i Västra
Götaland och responsen efter mötet är att Skagerrakkorridoren ses som ett särskilt
viktigt projekt att främja. Därefter är möten genomförda med samtliga avdelningar
inom Länsstyrelsen, som uttrycker vikten av att gå in i en interaktiv och snabbare
planeringsprocess för projektet med inriktningen att en samlad Järnvägsplan för
hela svenska sträckan bör vara den mest framgångsrika processen.
Utöver återremissen har ytterligare dialog med kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen ägt rum 20210830 där fler frågeställningar inkommit vilka
önskas besvaras i samband med detta ärende. Frågeställningarna gäller projektets
tidplan, projektets kostnad för utredningsarbetet, egen personals resursåtgång
samt information gällande intresserade bolag.
Projektets övergripande tidplan har inte reviderats utan bygger på att
utredningarna skall vara klara under 2024 för att sedan gå in i nästa fas. Många
utredningar pågår i dagsläget och flertalet av dessa färdigställs under 2022. Att
färdigställa samtliga utredningar fullt ut till 2024 är en utmanande tidplan men är
dock fortfarande konsortiets ambition. Tillåtlighetsprövningar, politiska beslut på
olika nivåer samt eventuella överklagningar utgör en stor osäkerhetsaspekt kring
tidplanen. Dock sker tyngdpunkten av projektering och andra detaljerade
utredningar efter att utförandeskedet har startat som en inledning i det skedet.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Då projektet stäcker sig över flera kommuner, vilka ingår i undertecknad
avsiktsförklaring, med avsikten att förbinda Göteborg och Oslo med ett dubbelspår
kommer utredningarna fortgå. Därav är det viktigt att Munkedals kommun fortsatt
medverkar i enlighet med avsiktsförklaringen.
Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören samt samhällsbyggnadschefen
ingår i projektets olika grupperingar. I detta åtagande ingår att medverka på möten
samt läsa in sig på framtaget material. Översiktligt uppskattat beräknas denna
medverkan totalt belasta organisationen med max 100 timmar under 2022. Detta
är en naturlig del i dessa tjänsters roller då det kan anses ingå i omvärldsbevakning
samt naturligt samarbete med grannkommuner och områdets planer och utveckling
i övrigt.
Utöver egna resursers nedlagda tid finns kostnader för nödvändiga utredningar.
Undertecknad avsiktsförklaring styr de kostnader som respektive kommun har tagit
på sig att bidra med. För Munkedals kommuns del uppgår den kostnaden till 19 tkr
per år under avtalstiden för avsiktsförklaringen.
I ett senare skede kan kostnader för hantering av detaljplaner enligt plan och
bygglagen belasta respektive kommun men det är ett beslut varje kommun tar för
egen del vid respektive tillfälle.
Projektledningen för Skagerrakkorridoren har även bjudit in och mött globala
byggföretag för informationsmöte om projektet. På mötet anslöt 36 globala
byggföretag varav ca 15 företag från sju olika länder inkl de svenska största
byggföretagen återkopplade att de vill ha fördjupade samtal om hur de kan stödja
tillkomsten av projektet. Inget av företagen har visat invändningar till projektet
vare sig för byggtekniken eller byggtiden. Europeiska investeringsbanken har också
erbjudit sin supportorganisation EPEC fördjupat arbete för konsortiets
vidareprocess.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20211029
Beslut kommunfullmäktige 20210628

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Den ekonomiska konsekvensen för Munkedals kommun följer redan undertecknad
avsiktsförklaring där kommunen ska bidra med 19 tkr/år. För att fortsatt bevaka
projektet och bidra i enlighet med avsiktsförklaringen bedöms att organisationen
totalt belasta med max 100 timmar under 2022 fördelat på kommunstyrelsens
ordförande, kommundirektören samt samhällsbyggnadschefen.
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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

Kommunfullmäktige

§ 71

Dnr 2020-000329

Höghastighetsbana - Skagerrakkorridoren
Sammanfattning av ärendet
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 2021-0111 och 2021-05-25. Därutöver har information lämnats till LRF
Munkedal, 2021-04-08 samt inbjudna näringslivsrepresentanter 202105-20.
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

Kommunfullmäktige

Forts § 71
Beslutsunderlag
Beslut KS 2021-06-14, § 122
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1 Översiktlig bansträckning
Bilaga 2 Hela bansträckningen
Bilaga 3 Station Gläborg
Bilaga 4 Depå
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå ärendet.
Yrkande
Liza Kettil (S), Rolf Jacobsson (KD), Carina Thorstensson (C), Jan
Petersson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Hognert (M): Återremiss på grund av att ny information som dels
lämnats under dagen, dels på information som kommer att delges
projektet på torsdag. I nästa förslag till beslut ska det tydligt framgå i
beslutet att Munkedals kommun när som helst kan lämna samarbetet
utan krav på kompensation.
Ove Göransson (V) för gruppen, Göran Nyberg (L) för gruppen och HansJoachim Isenheim (MP): Bifall till Jan Hognerts (M) yrkande om
återremiss.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöra idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst: Återremiss.
Omröstningsresultat

Matheus Enholm (SD)

Ja
x

Christoffer Wallin (SD)

X

Pontus Reuterbratt (SD)

X

Christer Börjesson (-)

Justerandes sign

Avstår

X

Tony Hansson (SD)

X

Mathias Johansson (SD)

X

Jan Petersson (SD)

X

Bo Ericson (SD)

X

Henrik Palm (M)

Nej

X
Utdragsbestyrkande
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Jan Hognert (M)

X

Ausra Karlsson (M)

X

Linda Wighed (M)

X

Martin Svenberg Rödin (M)

X

Ulla Gustafsson (M)

X

Johnny Ernflykt (M)

X

Göran Nyberg (L)

X

Karin Blomstrand (L)

X

Liza Kettil (S)

X

Rolf Berg (S)

X

Jenny Jansson (S)

X

Per-Arne Brink (S)

X

Inger Orsbeck (S)

X

Caritha Jacobsson (S)

X

Pia Hässlebräcke (S)

X

Leif Karlsson (S)

X

Christer Nilsson (C)

X

Karl-Anders Andersson (C)

X

Lars-Göran Sunesson (C)

X

Carina Thorstensson (C)

X

Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)

X
X

Malin Svedjenäs (V)

X

Ove Göransson (V)

X

Hans-Joachim Isenheim (MP)
Heikki Klaavuniemi (SD)

X
X

Ja-röster: 21
Nej-röster: 14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet på grund av att
ny information som dels lämnats under dagen, dels på information som
kommer att delges projektet på torsdag. I nästa förslag till beslut ska det
tydligt framgå i beslutet att Munkedals kommun när som helst kan lämna
samarbetet utan krav på kompensation.
Expedieras
Kommundirektör för vidare handläggning
Samhällsbyggnadschef för vidare handläggning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-11-01
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Dnr: KS 2021-000238

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom
ekologisk produktion och material i kontakt med
livsmedel för Miljönämnden i Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiga beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom
livsmedelsområdet, att gälla från och med 20220101, i enlighet med Miljönämnden
i mellersta Bohuslän beslut.

Sammanfattning
På Miljönämndens sammanträde den 20211020 beslutade nämnden att föreslå
kommunfullmäktige i Munkedals kommun att besluta om ny Taxa inom
livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk produktion och material i
kontakt med livsmedel.
Ärendet i sin helhet finns bifogat i bilagor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20211101
Protokoll Miljönämnden mellersta Bohuslän 20211020 §55
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Den ekonomiska konsekvensen slår olika på kunderna beroende på om
verksamheten får livsmedelskontroll varje år eller mer sällan. För verksamheter
som idag betalar för, och därmed får livsmedelskontroll varje år, bör få relativt
oförändrad ekonomisk konsekvens medan verksamheter med ordinarie
kontrollbesök vartannat eller vart tredje år påverkas större. Då nuvarande
avgiftssystem bygger på att en verksamhet som inte får planerad kontroll årligen, i
praktiken delar upp sin betalning över två eller tre år, så kommer kostnaden att bli
större när kontrollen väl genomförs. Detta resulterar i att de ekonomiska
konsekvenserna för nämnden kommer att bli ett intäktsbortfall huvudsakligen
under 2024.

Inga ytterligare konsekvenser

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

2021-11-01

Ylva Moren
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektören, för kännedom
Samhällsbyggnadschefen, för kännedom
Näringslivsutvecklare, för kännedom
Miljöchefen, för kännedom

KS 2021-000238

2(2)
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MN § 55

MIMB 2021/001

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk
produktion och material i kontakt med livsmedel för Miljönämnden i
mellersta Bohuslän
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen
av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering.
Genom en övergångsbestämmelse till förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om
förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av
2023 i syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning av det
nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya systemet med
efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt utifrån nämndens
möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur övergången kan ske.
En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv övergång. De nya
verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt förvaltningens förslag att
riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den nya taxan. Det innebär att taxan tar
höjd för parallella avgiftssystem under övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla
verksamheter att efterhandsdebiteras. Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer
att efterhandsdebiteras från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att
kunna kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda livsmedelsverksamheterna
samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett korrekt avgiftsuttag vilket är en
förutsättning för att övergången för alla verksamheter år 2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig.
Det finns även tid att trimma in enhetens verksamhetssystem.
Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa livsmedelsverksamheter
kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som redan utförts.
Beslutsunderlag

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 § 31
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27
Yrkande

Max Jansson (LP) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottet, Max Jansson och Stig-Arne Helmerssons förslag
och finner att nämnden antar detta.
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MIMB 2021/001

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom
livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01, och skicka den vidare till
kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut.

Skickas till

Samhällsbyggnadschef
Miljöchef
Utvecklare
Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner
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Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk
produktion och material i kontakt med livsmedel för
miljönämnden i mellersta Bohuslän
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Munkedals Kommuns kostnader för offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive
förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.
Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 stycket
livsmedelslagen jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör
avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom
ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att
beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk
produktion överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av
miljönämnden i mellersta Bohuslän efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de
bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt 6 §.
I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för
1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11–12 §§)
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4.
5.
6.
7.

kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
importkontroll (15 §) samt
avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 300 per timme kontrolltid.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid
nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och
beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt
bestämmelserna i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid.
Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund
för årlig avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §).
7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift
betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar)
som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av miljönämnden i
mellersta Bohuslän multipliceras med timavgiften.
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.
Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet
enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.
7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende
eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat
följer av denna taxa.
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Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens
riskklassningsbeslut som fastställs av miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Indexuppräkning
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år
taxan börjar gälla.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår 2021)
därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift
för 1 timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en
anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i
kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 stycket i taxan framgår att anläggningar för det
som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan.
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning
med anledning av att den övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig
efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och
utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid
enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören
kan bekräftas.
12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb
varning (RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,
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ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att
aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för
att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat,
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande
efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av
den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens
faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.

Avgift exportkontroll
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska
en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen
samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade
anläggningen.

Avgift importkontroll
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt
6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som
motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.
För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 §
betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt
nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes
ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett
livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande
nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.
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Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt
11–12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan
bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljönämnden i mellersta
Bohuslän i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.
Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast
ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU)
2017/625.
18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett
och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av
aktören under det kalenderåret.
Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det
enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Avgiftens erläggande
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs Kommun genom
dess miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i
beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden
§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på ärenden som
kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna
taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.
För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2022 tillämpas 7 b § oavsett
riskklass.
Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024.
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Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom
ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel för
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Sammanfattning

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras
regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens
system är att det nuvarande systemet med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med
ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. Genom en övergångsbestämmelse till
förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om förskottsbetalade årliga avgifter i
den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 2023 i
syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning
av det nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya
systemet med efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt
utifrån nämndens möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur
övergången kan ske.
En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv
övergång. De nya verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt
förvaltningens förslag att riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den
nya taxan. Det innebär att taxan tar höjd för parallella avgiftssystem under
övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla verksamheter att efterhandsdebiteras.
Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer att efterhandsdebiteras
från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att kunna
kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda
livsmedelsverksamheterna samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett
korrekt avgiftsuttag vilket är en förutsättning för att övergången för alla verksamheter år
2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig. Det finns även tid att trimma in enhetens
verksamhetssystem.
Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa
livsmedelsverksamheter kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som
redan utförts.

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se
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Ärendet
Konsekvenser för verksamhetsutövarna

Planerad livsmedelskontroll ska enligt lagstiftningen finansieras fullt ut av de
livsmedelsföretagare som kontrolleras. Införandet av efterhandsdebitering innebär att
livsmedelsföretagarna betalar för den faktiska tid som går åt för kontrollen och inte som
idag en uppskattad schablontid. Eftersom man betalar direkt efter utförd kontroll blir det
också tydligare vad man betalar för.
För verksamheter som idag betalar för, och får livsmedelskontroll varje år, så är den
ekonomiska konsekvensen liten. Verksamheterna besöks med samma intervall som
idag. Avgiften efter utförd kontroll motsvaras i de flesta fall av ungefär tre timmar, men
kan variera beroende på tiden som går åt för varje kontroll. För verksamheter med ett
besök per år så kan kostnaden variera något mellan åren. För verksamheter som har
flera besök per år så kommer kostnaden per kontroll sannolikt jämna ut sig under året.
För verksamheter med låg risk och därmed låg kontrollavgift innebär det att avgift för
ordinarie kontroll enbart tas ut de år och vid de tillfällen som kontroll utförs.
Avgiftsbeloppet vid dessa tillfällen motsvarar då den nedlagda tiden vilket innebär att
det i de flesta blir en högre summa än den avgift företaget idag betalar årligen.
Kommunala verksamheter påverkas i samma utsträckning som övriga
livsmedelsverksamheter.
För verksamheter som idag betalar för, och därmed får livsmedelskontroll varje
år, så är övergången ur ett ekonomiskt perspektiv tämligen oproblematisk under
förutsättning att övergången sker vid ett årsskifte. Verksamheterna besöks med samma
intervall som idag. Avgiften efter utförd kontroll motsvaras i de flesta fall av ungefär tre
timmar. Tiden för varje kontroll kan variera något, men för verksamheter som har flera
besök per år så kommer kostnaden per kontroll sannolikt jämna ut sig under året. För
verksamheter med ett besök per år så kan kostnaden variera något mellan åren.
Verksamheter med ordinarie kontrollbesök vartannat eller vart tredje år . För
verksamheter som idag inte får besök årligen är övergången mer komplicerad.
Nuvarande avgiftssystem bygger på att en verksamhet som inte får planerad kontroll
årligen, i praktiken delar upp sin betalning över två eller tre år. I Göteborg utförs alltid
en livsmedelskontroll kort efter att en verksamhet har registrerat sig. Alla verksamheter
får därmed en livsmedelskontroll motsvarande ungefär tre timmar under det första
verksamhetsåret. För de verksamheter med låg riskklassning där kontroll inte planeras
varje år, innebär detta att de får mer kontroll än de betalar för det år kontroll utförs och
att de betalar kostnaden för den utförda kontrollen under de följande två eller tre åren.
Med andra ord fungerar nuvarande avgiftssystem i praktiken på så sätt att de
verksamheter som inte erhåller kontroll ett visst år, är med och finansierar kontrollen av
de verksamheter som erhåller kontroll, och vice versa efterkommande år.
Utslaget över den period som motsvarar verksamhetens kontrollfrekvens, två eller tre år,
så jämnar naturligtvis detta ut sig i det enskilda fallet. Gör man ett nedslag vid ett visst
tillfälle så finns det dock alltid en skillnad mellan olika verksamheter i fråga om de har
en avgiftsskuld till nämnden eller inte.

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschef
Telefon: 0523-66 4018
E-post: maria.bylund@sotenas.se
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Konsekvenser för nämnden

De ekonomiska konsekvenserna för nämnden kommer att bli ett intäktsbortfall
huvudsakligen under 2024. Om man låter de verksamheter som inte får besök varje år
betala för den utförda kontrollen genom årlig avgift så länge detta är möjligt, dvs till och
med utgången av 2023 så kommer nämnden få ett intäktsbortfall för redan utförd
kontroll för år 2024. Nämnden har ingen möjlighet att påverka intäktsbortfallet 2024
eftersom efterhandsdebitering då måste tillämpas och det finns ingen laglig möjlighet att
kräva in extra avgifter för livsmedelskontrollen
Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom
livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2022 och skicka den vidare till
kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut.

Bilaga
•

Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschef
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2021-09-27 | Tjänsteutlåtande | Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Dnr MIMB 2021/1 | Sida 4(4)

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschef
Miljöchef
Utvecklare
Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner

Maria Bylund
Chef miljönämnden i mellersta
Bohuslän

Eveline Savik
Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jennie Antonsson
Utvecklare Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se
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Dnr: KS

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Svar på skrivelse - Anslutning av kommunalt avlopp
och vatten till Bråland 3:18
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att utreda möjligheterna till
samplanering av framtida exploateringar och dess VA utbyggnad i området för att
hitta synergier.

Sammanfattning
Fastighetsägarna till Brålands Gård har, 20210830, lämnat in bifogad skrivelse
”Anslutning av kommunalt avlopp och vatten till Bråland 3:18” till Munkedals
kommun och Västvatten. I skrivelsen framhåller de en önskan om att skyndsamt få
kommunalt vatten och avlopp framdraget till tomtgränsen. Detta för att kunna
fortsätta att bedriva och utveckla nuvarande verksamhet på ett hållbart sätt.
Brålands Gård är ca 6 hektar stor och ligger inom en antagen detaljplan med
möjlighet att bygga ut för camping och tillåter 100 platser. I dagsläget har
verksamheten plats för upp till 30 campingplatser vilket de under högsäsong
uppnår. Utvecklingen till 100 platser förutsätter att den befintliga
järnvägsövergången blir försedd med järnvägsbommar för att trafiksäkra
överfarten och reglera trafiken. Denna åtgärd är enligt Trafikverket med i planerna
för de närmaste åren. Parallellt med denna åtgärd vill Brålands Gård förbereda
fastigheten med vatten och avlopp för att säkerställa dess nuvarande och framtida
förbrukning då en säker och hållbar tillgång till vatten och avlopp är en
förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen fullt ut.
Brålands Gård och dess detaljplan ligger idag utanför verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Västvatten erbjuder dock inkoppling på det allmänna
ledningsnätet genom en privat ledningsdragning. Västvattens svar på skrivelsen
finns bifogat ärendet och är daterat 20210921.
Den anvisade punkten för inkoppling ligger ca 650 m från verksamheten och
sträckan korsas av både väg och järnväg. Kostnader för anläggandet av ledningen
samt framtida ansvaret för servisledningen faller på Brålands Gård utöver
erläggandet av anläggningsavgiften.
Ett alternativ till Västvattens förslag till lösning är att samplanera eventuella
framtida exploateringar av bostäder i området tillsammans med Brålands Gårds
ledningsdragning. Ytterligare aspekter som kan vägas in i sammanhanget är
eventuellt behov av vatten och avlopp till befintlig kringliggande samlad
bebyggelse. Detta alternativ behöver en djupare utredning och bör även löpa
parallellt med pågående bostadsförsörjningsprogram.
Ett ytterligare alternativ till lösning är att skapa ett verksamhetsområde för vatten
och avlopp för campingverksamheten i enlighet med den antagna detaljplanen för
Brålands gård. Detta uppdrag bör i så fall riktas till Munkedals vatten.

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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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 20211101
Västvattens svar på skrivelse, 20210928
Skrivelse – Anslutning av kommunalt avlopp och vatten till Bråland 3:18, 20210830

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Eventuellt en mindre kostnad för utredning i enlighet med förslag till beslut.
Miljö
En framtida inkoppling på kommunalt vatten och avlopp får en positiv inverkan på
miljön då det säkerställer en god kvalitet på livsmedlet samt en god hantering av
avloppet.

Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Moren
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör, för vidare hantering
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
Västvatten, för kännedom
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Från: Katarina Bjelke <Katarina.Bjelke@vastvatten.se>
Skickat: den 21 september 2021 15:08
Till: per@bralandsgard.com
Kopia: Henrik Gustafsson <Henrik.Gustafsson@munkedal.se>; Elisabeth Linderoth
<Elisabeth.Linderoth@munkedal.se>
Ämne: Bråland 3:18
Hej,
Vi har tagit emot ert brev med önskemål om kommunalt vatten och avlopp till er fasighet
Bråland 3:18.
Västvatten har tidigare gett er möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna även om
er fastighet ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet. Det innebär dock som ni
redan noterat, en privat ledningsdragning under både väg och järnväg.
Om ni så önskar finns fortfarande möjligheten att ansluta enligt tidigare förslag. Som det
ser ut i dagsläget kommer ni inte inom närtid få en inkoppling vid er fastighetsgräns. Hur
planerna ser ut för en fastighetsetablering norr om er fastighet och därmed en utvidgning
av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp får Munkedals kommun
svara på. Jag vill dock förtydliga att det inte automatisk medför en ledningsdragning i
anslutning till er fastighet Bråland 3:18. Det är något som kommer utredas i en ev.
kommande projektering.

Med vänlig hälsning
Katarina Bjelke
Tf chef Kund och Kommunikation

0522-63 88 07
katarina.bjelke@vastvatten.se
Västvatten AB, Kaserngården 3 B, 451 81 UDDEVALLA
www.vastvatten.se
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Anslutning av kommunalt avlopp och vatten till Bråland 3:18
Bakgrund:
Den 1 juni 2017 köpte jag, Per Nyqvist, tillsammans med Fina Kuikka fastigheten
Bråland 3:18. Närheten till naturen och den natursköna omgivningen kring
Brålands Gård fick oss att lämna Göteborg för att bosätta oss i Munkedal, något vi
idag är mycket nöjda med.
Jag (Per) är utbildad sjökapten och jobbar idag på kustbevakningen i Lysekil och
min sambo Fina är utbildad civilingengjör och jobbar på Hogia i Stenungsund. En
stor bidragande orsak till att vi valde att köpa gården var de möjligheterna vi såg
i att kunna utveckla gården mot hållbar turism.
På en del av gårdens mark med ca 6 hektar ligger en detaljplan med möjlighet att
bygga ut för camping. De tidigare ägarna till Brålands Gård hade redan påbörjat
arbetet med campingen och vi har fortsatt att utveckla gården mot hållbar
turism. Idag har vi gäster från hela Europa och efter fem somrar på gården har vi
förstått att det finns ett stort behov för campingplatser i kommunen. Vi har i
dagsläget plats för upp till 30 campingenheter vilket vi under högsäsong uppnår.
Detaljplanen tillåter upp till 100 enheter efter att det installeras bommar vid
järnvägsöverfarten strax väster om gården. Efter flera kontakter med
trafikverket så har vi fått information om att det planeras för bommar på
överfarten inom de närmsta åren.
Vi ser en stor möjlighet i att vidareutveckla gårdens camping och hållbara
turistverksamhet och att det dessutom kommer gynna kommunen i stort. I år
har vi tre sommarjobbare vilka alla bor i kommunen. Även att våra gäster önskar
att besöka lokala sevärdheter, köpa fiskekort och handla lokalt är väldigt positivt
för närområdet. Vi tycker att en kommun som satsar på turism och
hållbarhetsfrågor bör kunna erbjuda sina besökare möjligheten att campa inom
kommunens gränser – något vi är glada över att kunna erbjuda!
Under de fem år vi bedrivit verksamhet på gården har vi ägnat våra semestrar
och all ledig tid åt att utveckla den. Alla intäkter vi fått har investerats tillbaka in
i verksamheten. Att starta upp och driva en camping innebär otroligt mycket
jobb och samtidigt ett stort ansvar. Under de år vi har haft verksamheten igång
har det inte varit några större incidenter vilket vi är väldigt tacksamma för och vi
önskar att fortsätta jobba vidare för en säker campingupplevelse. Våra gäster ger
oss goda betyg såväl på sociala medier som i de största campingapparna som
t.ex. Ställplatsappen, Park4night, CamperContact mfl. och även Google. Länkar till
recensioner finns på www.bralandsgard.com . Varje år har vi gäster som frågar
oss om hur det är att bo och leva i Munkedal, vi har gäster som efter sitt besök
hos oss senare har valt att flytta permanent till kommunen. Vi tror att Munkedal
har stor potential att växa men då måste folk få upp ögonen för kommunen och
vad den har att erbjuda, där tror vi att Brålands Gård kan bidra!
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Redan sommaren 2018 blev det tydligt att vi inte har tillräckligt med vatten på
gården och för våra gäster. Då hade vi en djupborrad brunn på gården. Under
vintern 2019 undersökte vi möjligheterna att få en bättre vattentillgång till
gården. Vi tog kontakt med Västvatten och fick därifrån en beräknad
anläggningsavgift och förslag på var vi kunde ansluta på det kommunala VAnätet. Avståndet till det kommunala VA-nätet är drygt 650 meter och vi behöver
gå under järnvägen och även under bilvägen på ett ställe. Alla kostnader för de
drygt 650 meter långa ledningarna och även ansvaret för ledningarna efter att
anslutningarna var gjorda skulle falla på oss. Efter att kontaktat flera
entreprenörer och fått prisförslag så insåg vi att det skulle bli ett för stort projekt
och kostnad för gården att bära ensamt.
Vi valde därför att göra ytterligare en till djupborrad brunn. Trots att vi anlitade
en ansedd konsult inom ämnet lyckades vi inte påträffa några större mängder
vatten under borrningen som gjordes våren 2019. Med våra två brunnar så har
vi idag stora problem med vattenförsörjningen till gården och verksamheten. Vi
har undersökt möjligheten att renovera en äldre grävd brunn som finns på
fastigheten men även den brunnen har visat sig ge små mängder vatten.
Tyvärr har vi idag fortsatt stor brist på vatten och efter flertalet undersökningar
ser vi ingen annan lösning än att ansluta oss till det kommunala nätet alternativt
starkt begränsa våran verksamhet.

Önskemål:
Vår önskan är att fortsätta kunna bedriva och utveckla våran verksamhet för att
skapa oförglömliga minnen och dela det natursköna område vi bor i. För att
uppnå det önskar vi även få kommunalt vatten och avlopp framdraget till
tomtgränsen så fort som det finns möjlighet och allra helst till sommaren 2022.
Vi har förstått att det finns planer från kommunens sida på att i framtiden
utveckla området öster om järnvägen. Vi hade gärna sett en etappvis utbyggnad
av Va-nätet åt detta område så vi har möjlighet att ansluta oss i en nära framtid.
Vi har varit i kontakt med de markägare som berörs av grävarbetena och de har
ställt sig positiva till att grävarbetet utförs. Yngve på Hoga som är en av
markägarna önskar dessutom att ansluta sin fastighet till det kommunala VA
nätet i samband med att det grävs fram.
Området som ligger öster om järnvägen och ner mot Örekilsälven har ett flertal
fastigheter och dessutom ett mycket känsligt område, både ur hälso- och
miljösynpunkt. Detta i och med närheten till en av Munkedals kommuns
dricksvattentäkter och blivande reservatsbildning av Örekilsälvens dalgång samt
likaså avrinningsområde till Gullmarsfjorden.
Vi har tittat på de kriterier som uppges för prioritering av områden av utbyggnad
av det kommunala vatten- och avloppssystemet och vi anser att vi uppfyller alla
till fullo. När vi läser i Munkedals kommuns strategi för VA frågor så står det att:
”Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen som bidrar till ö kad mö jlighet fö r
samhällsutveckling ska kunna delfinansieras med skattebidrag.“
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För att kunna forstätta att bedriva vår verksamhet på ett hålllbart sätt och
utveckla den så att den gynnar kommunen ytterligare önskar vi därför
kommunalt VA. Vi är såklart beredda att betala den anläggningsavgift för
kommunalt VA som är beräknad för fastigheten. Vi är också mycket villiga att
hitta en gemensam lösning kring de ledningarna som går ifrån den anvisade
anslutningspunkten tvärs Hoga Gård till området öster om Järnvägen och vår
tomtgräns på Bråland 3:18. Vi vore tacksamma om vi tillsammans kan diskutera
detta så fort som möjligt så att det blir så bra som möjligt för alla parter. Vi
bjuder gärna in till en träff i september hos oss på Brålands Gård så kan vi
diskutera frågan vidare!
Med vänliga Hälsningar,
Fina & Per på Brålands Gård
0738005187/0734103610
info@bralandsgard.se
www.bralandsgard.com
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Munkedal Kommun
den 30 augusti 2021 08:20
Ulrika Karlsson
VB: Önskemål om utbyggnad av kommunalt VA till fastigheten Bråland 3:18 i
Munkedal.
Anslutning av kommunalt avlopp och vatten till Bråland 3.18 .docx

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

-----Ursprungligt meddelande----Från: Per Brålands Gård <per@bralandsgard.com>
Skickat: den 30 augusti 2021 07:25
Till: Munkedal Kommun <Kommun@munkedal.se>; info@vastvatten.se; Anders Börjesson
<Anders.Borjesson@munkedal.se>
Kopia: Henrik Gustafsson <Henrik.Gustafsson@munkedal.se>; Ulrika Larsson
<Ulrika.Larsson2@munkedal.se>
Ämne: Önskemål om utbyggnad av kommunalt VA till fastigheten Bråland 3:18 i Munkedal.
[Du får inte e-post ofta från per@bralandsgard.com. Få reda på varför det här är viktigt:
http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification.]
Hej,
Bifogar ett brev som beskriver våran situation och önskan om kommunalt VA till Brålands Gård i
Munkedal.
Vänliga Hälsningar
Per Nyqvist och Fina Kuikka
Brålands Gård, Munkedal
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Dnr: KS 2021-000247

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Remissvar gällande samråd om bergtäkt på
fastigheten Svarteborgs-Toröd 1:13 i Munkedals
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom miljönämnden i mellersta Bohusläns
förslag till yttrande och har inget att erinra om utökad täktverksamhet på
fastigheten.

Sammanfattning
Täktverksamheten på fastighet Svarteborgs-Toröd 1:!3 vill utöka sin verksamhet
och ta ut med berg än vad tillståndet i dagsläget avser. Verksamheten planerar att
utöka berguttaget från 40 000 ton/år till 60 000 ton/år i ca 30 år framåt i tiden.
Samråd på platsen har skett mellan länsstyrelsen och miljönämnden i mellersta
Bohuslän där miljöchefen deltog.
Ansökan om utökad täktverksamhet med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
skickas in till Miljöprövningsdelegationen senast den 2021-12-11.
Samtliga handlingar finns bifogat i sin helhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20211101
Beslut miljönämnden mellersta Bohuslän daterat 20211028
Samråd om planerad ansökan om fortsättning och utvidgning av
bergtäktsverksamhetenpå Svarteborgs-Toröd 1:13, Munkedals kommun daterad
20210604
Samrådsinformation om planerad ansökan om fortsättning och
utvidgning av bergtäktsverksamheten på Svarteborgs-Toröd 1:13,
Munkedals kommun daterad 20201027

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen konsekvens för Munkedals kommun.
Miljö
Miljönämnden bedömer inte att utökningen ska påverka omgivningen ytterligare.
Folkhälsa
Miljönämnden bedömer inte att utökningen ska påverka omgivningen ytterligare.
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Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Moren
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektören, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
Miljöchef, för kännedom
Stellan Ahlin Konsult, för kännedom (geolog.stellan.ahlin@gmail.com)
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöskyddsavdelningen
Munkedals kommun
Miljö- och Byggnämnden

Samrådsinformation om planerad ansökan om fortsättning och
utvidgning av bergtäktsverksamheten på Svarteborgs-Toröd 1:13,
Munkedals kommun
2020–10-27

1. Administrativa uppgifter
Sökande: Robert Magnusson / Svarteborgs-Toröd 14 / 457 61 HÄLLEVADSHOLM
Mobilnummer: 0706 70 08 90
Fastighet: Svarteborgs-Toröd 1:13, Munkedals kommun
Markägare: Robert Magnusson
Koordinater SWEREF 99 TM: 6504285 301315
Verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (2016:1188): B10.20 (täkt),
C10.50 (krossning och sortering).
Dossiernummer: 1430-230
Konsult: Stellan Ahlin

Postadress:
Box 24123, 400 22 Göteborg
Besöksadress:
Flöjelbergsgatan 8B, 431 37 Mölndal

Tel:
031-18 65 00
Mobil:
070 587 58 20

E-post:
stellan.ahlin@geolog.se
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2. Samråd enligt mb kap 6
Samråd skall enligt mb kap. 6 gälla dels undersökningssamråd, dels avgränsningssamråd.
Undersökningssamråd
Den verksamhet som ansöks är sådan som enligt Miljöbedömningsförordningen
(2017:966) alltid skall antas utgöra en betydande miljöpåverkan.
Avgränsningssamråd
Samrådet skall gälla avgränsning av de miljöeffekter som skall beskrivas i MKB, och i
övrigt hur ansökan och MKB skall utformas och avgränsas.

3. Vad ansökan gäller
Ansökan gäller täkt av berg enligt bifogad exploateringsplan på fastigheten SvarteborgsToröd 1:13, Munkedals kommun, med brytning ned till nivån + 105 meter (RH2000)
t.o.m. 2050-12-31. Uttag får uppgå till maximalt 60.000 ton per år. Totalt ansöks uttag av
3 miljoner ton bergmaterial.
Ansökan gäller verksamhet enligt mb kap 9 men inte enligt mb kap 11, eftersom den inte
innebär någon tillståndspliktig vattenverksamhet (se avsnittet Vattenverksamhet).
Verksamheten är inte anmälningspliktig enligt Seveso-lagstiftningen.

Villkor
För buller från verksamhet kommer följande begränsningsvärden att ansökas:
50 dB(A) vardagar måndag-fredag kl 06.00-18.00
40 dB(A) nattetid 22.00-06.00
45 dB(A) övrig tid

För luftstötvåg från sprängning kommer begränsningsvärdet 120 pascal att ansökas, mätt
som frifältsvärde vid bostadshus i omgivningarna.
För markvibrationer från sprängning kommer begränsningsvärdet 4 mm/sekund att ansökas, mätt i husgrund till bostadshus i omgivningarna.

!2
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Arbetsperiod för produktion är hela året med undantag av fyra sammanhängande veckor
under sommaren, samt perioden mellan Jul och Trettonhelgen.
Arbetstider för produktion är vardagar 07-18.
Transporter får ske hela året vardagar 06-18.
Servicearbete med maskiner, etc, får ske även annan tid än reguljär arbetstid, dock beaktande bullervillkoret.

4. Skäl för ansökan
Skäl för ansökan är att det föreligger ett behov av bergkrossmaterial inom Munkedals
kommun, medan det däremot finns för liten försörjningsbas i form av bergtäkter för produktion av bergkrossmaterial. Det finns därför ett behov av produkterna från den ansökta
verksamheten.

5. Bakgrund
Området
Täktområdet ligger i slänten av ett högt bergparti öster om Södra Bullaresjön. Omgivande mark är skogsmark, och längs stranden partier med uppodlad mark samt bebyggelse. Väg 960 följer denna mer låglänta terräng. Se översiktskartan.
Höjdområdet når nivåer kring +150 meter, täktbottnen har nivån + 105 meter, och Södra
Bullaresjön väster därom har nivån + 42 meter.
Väg nr 165, “den blå-gröna vägen”, följer den motsatta, västra sidan av dalgången med
Södra Bullaresjön.

Kulturmiljö
Enligt Fornsök finns inga fornminnen kända inom täktområdet eller dess omgivningar.

Naturmiljö
Verksamhetsområdets vegetation är långsamvuxen tallskog med mager undervegetation
som har ett markant inslag av lavar. Det finns mindre våtmarker med torvjord i sänkor.
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Det finns en jättegryta i berggrunden norr om verksamhetsområdet. Den markeras med
G på fastighetskartan. Ett märke B, för biologiska värden, anger bl.a. äldre furor.

!

Fig. 1. Översiktskarta över området kring täkten. Underlag: Metrias fastighets-karta.
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Fig. 2. Jordtäcket över berget är tunt och består huvudsak av förna, mulljord och torv.
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Bergförekomsten
Bergförekomsten består enbart av en grå, ådrig gnejs, som ingår i den så kallade Stora
Le-Marstrandsformationen. Denna term syftar på ett stråk av speciella bergarter inom
den zon som namnet anger. Stråket består av ofta bandade gnejser med underordnade
inslag av graniter och basiter - mörka, hornbländerika bergarter.
Bergmaterialet bedöms ha medelgod kvalitet.
Omräkningstalet är 2,7 ton/m3.

Jordmaterial
Berget inom brytområdet är delvis nästan fritt från överlagrande mineraljord, så att
täckande jordmaterial är ett tunt skikt med humus och förna. Detta illustreras av Fig. 2.
I de små sänkorna som utgör våtmarker, är dock täcket av torv mäktigare, och kan uppgå
till några meter.

Vatten
Området är ett utpräglat avrinningsområde. Vatten som rinner av från bergområdet följer
sedan små bäckar ner mot Södra Bullaresjön, som ligger väster om området. Under en
stor del av året leder dessa bäckfåror inte vatten.
Beträffande grundvattnets nivå i berggrunden finns ingen direkt observation från
projektområdet. Nivån för grundvattnet i berggrunden bedöms dock ligga minst fem meter under täktbottnens nivå. Den planerade täkten ligger därför väl över grundvattnets
nivå.

Kommunal planering
För Munkedals kommun gäller den kommunala översiktsplanen ÖP 2014. Arbete pågår
för tillfället med utarbetandet av en ny översiktsplan, som enligt uppgift i huvudsak
bygger på den tidigare. Arbetet är långt framskridet, och ett förslag är under granskning i
oktober 2020. Dettas samråd avslutas den 30 november 2020.

Riksintresse enligt mb kap 3
Verksamhetsområdet ligger inom (eller gränsar till) ett område som i den kommunala
översiktsplanen är markerat som riksintresse för dels naturvård enligt mb 3 kap 6 §, dels
riksintresse för friluftsliv enligt mb 3 kap 8 §. Verksamhetsområdet ligger på gräns-
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markeringen för dessa områden. Riksintresseområdena omfattar Södra Bullaresjön med
omgivande dalsidor längs sprickdalen med sjön.

Vandringsleder
Verksamhetsområdet ligger inte nära någon vandringsled. Den “blå-gröna vägen” går på
den västra sidan av dalgången med Södra Bullaresjön. .

Kulturminnesvårdsprogrammet
Området är inte markerat att ingå i det kommunala programmet för kulturminnesvård
1995.

Naturreservat, Natura2000-områden
Det finns inget naturreservat eller Natura2000-område i närheten till verksamhetsområdet.

Tysta områden
Verksamhetsområdet ligger inte inom något “Tyst område”, enligt ÖP.

Kommunens policy för täkter
Beträffande täkter gäller följande enligt ÖP för Munkedals kommun:
Kommunen är positiv till att befintliga berg- och grustäkter kan utvecklas i enlighet med
gällande lagstiftning, men vill i görligaste mån undvika att nya naturgrustäkter öppnas.
Istället skall andelen bergkross ökas i grusproduktionen och en ökad återanvändning av
överskottsmassor eftersträvas. Hänsyn tas i möjligaste mån till de mest värdefulla områdena för eventuell framtida utvinning, något som kommunen dock ser restriktivt på.
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Strandskydd
Södra Bullaresjön väster om bergförekomsten har strandskydd med 100 meter. Avståndet
från sjön till verksamhetsområdet är cirka 200 meter. Verksamhetsområdet ligger därför
ej inom strandskyddat område.

6. Den planerade verksamheten
En skyddsvall i väster
Väster om upplagsplanen ligger en vall som hindrar insyn från väster och bidrar till att
dämpa buller.

En arbetsplan
Den västra delen av täktbotten utgör numera en arbets- och upplagsplan.

Täkten
Täkten drivs från väster mot öster med en första pall mellan cirka + 140 meter och cirka
+ 125 meter, och en senare, lägre pall mellan cirka + 125 meter och + 105 meter.
Täktens sammantagna areal är 26 400 m2.
Brytning sker genom borrning, sprängning och bearbetning av sprängstenen genom
krossning och sortering. Skutknackning kommer att krävas underordnat, och den bedrivs
på täktbotten.

Täktbotten utgör också arbets- och upplagsplan
Täktbottnen tjänstgör som arbets- och upplagsplan. Där sker bearbetning, interna transporter samt uppläggning. Se Fig. 3.
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Fig. 3. Täkten i september 2020. Bergarten är en grå gnejs med rödfärgning längs
sprickor. Särskilt ytnära bergmaterial får därför röd färg. Framför brytfronten ligger
utsprängd sten.
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Servicevägen på fastigheten
Servicevägens sträckning framgår av översiktskartan. Vägen har separat sträckning och
anslutning till väg 960. Vid gränsen för verksamhetsområdet finns en bom som kan
låsas.

Vatten
Täktområdet dräneras genom att markvatten leds bort i det dränerande material som ligger i täktbotten. Vattnet rinner genom detta material och därvid sker avskiljning av suspenderade ämnen. Utgående vatten utgör därefter små bäckar, jämför Exploateringsplanen.

Arbetsmoment
Täktverksamhet består av följande arbetsmoment: avbaning, borrning för losstagning,
sprängning, grovkrossning, efterkrossning/sortering, skutknackning, interna transporter
och upplastning inför borttransport.
Produktion med losstagning, krossning och sortering sker i kampanjer. Dessa uppgår till
högst två per år. En kampanj kan pågå upp till sex veckor.
Ett bergparti som skall brytas skall vara rensat från jordmaterial. Eventuell sådan avbaning sker med grävmaskin. Avbaningsmassor läggs i upplag på arbetsplanen, så att materialet är tillgängligt när efterbehandling skall utföras. Avbaning är ett underordnat arbetsmoment eftersom jordtäcket över bergförekomsten i huvudsak är tunt.
Inför losstagning borras lodräta hål bakom brytfronten med en borr-rigg. Hålen laddas
med sprängpasta (slurry av ammoniumnitrat blandad med mineralolja) samt Dynamex
som förladdning. Pastan hälls ner i borrhålen från ett specialutrustat fordon. Detonationen delar sönder berget till sprängsten. Sprängning sker högst två gånger per år.
Lossprängt bergmaterial krossas med mobil kross och sorteras därefter med en
sorterutrustning. En del större block måste dock först slås sönder med skutknack som
monterats på grävmaskinen. Bergkrossprodukterna läggs vanligen först i upplag på täktbottnen och arbetsplanen, innan de levereras från verksamhetsområdet.
Krossning och skutknackning sker i bullerskärmat läge på täktbottnen.
Bergkrossprodukterna vägs vid upplastningen med en våg i skopan på hjullastaren.
Interna transporter sker med hjullastare och vissa kortare materialtransporter kan ske på
transportband.
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Täktverksamheten bedrivs vardagar mellan kl. 07:00 och 18:00, och gör uppehåll fyra
sammanhängande veckor under sommaren samt dagarna mellan Jul och Trettonhelgen.
Sprängningar sker maximalt två gånger per år och utförs sedan kringboende varnats med
meddelanden. Omedelbart inför sprängning varnas med sirén.
Transporter sker vardagar kl 06:00 – 18:00.

Maskiner, energi
Maskiner som används i verksamheten under kampanjerna är en hjullastare, en borrrigg, en hydraulisk knackhammare, en grävmaskin, en grovkross samt en efterkross, ett
sorterverk samt en dieseldriven el-generator.
Knackhammaren är ingen särskild maskin, utan är en utrustning som monteras på grävmaskinen.
Under andra perioder än kampanjer finns endast en grävmaskin och en hjullastare i täkten.
Rörliga maskiner, krossar, samt generatorn drivs med dieselolja. Sorterverket drivs med
elektricitet som produceras av generatorn.
Energiråvara utgör dieselolja. Denna förvaras inte permanent inom täktområdet, utan
fraktas dit i mobila tankar vid behov.

Kemiska ämnen
I verksamheten används dieselolja som energiråvara. Ett annat viktigt kemiskt ämne är
slurry för sprängning, vars aktiva komponent är ammoniumnitrat.
Den mängd sprängämnen som samtidigt finns i verksamheten uppgår aldrig till så
mycket som tio ton. Verksamheten är därför inte anmälningspliktig enligt Seveso-lagstiftningen.

Vattenverksamhet
Den vattenverksamhet som planeras består i att utgående vatten leds ut från täktbotten på
två ställen. Eftersom vattnet rinner genom bottenmaterialet av sprängsten, “syltan”, sker
filtrering, och utgående vatten håller därför låg halt av suspenderade ämnen. Vid det
östliga utgående vattendraget finns dessutom plats för en sedimentationsdamm där uppslammade finpartiklar kan avskiljas.
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Vattenverksamheten är inte tillstånds- eller anmälningspliktig.

Transporter
Transporter av produkter
Antalet transporter per år kommer maximalt att bli i storleksordningen 2 400. Beräkning
baseras på situationen med losstagning av 60 000 ton per år, och i övrigt under förutsättningen att externa transporter sker med lastbilar som tar mellan 16 och 32 ton per transport. Genomsnittligt lass bedöms bli 25 ton. Genomsnittligt sker 11 transporter per arbetsdag, vilket motsvarar 22 trafikrörelser.
Produkterna transporteras på väg 960 främst mot söder.

Externa transporter, övriga
Leveranser av materiel (maskiner, maskindelar, dieselolja, sprängämnen, etc.), samt persontransporter ger upphov till genomsnittligt 4 trafikrörelser per arbetsdag.

Produkter
Produkterna utgör bergkrossmaterial för byggande av vägar och anläggningar, mm.
Bergtekniskt har produkterna god kvalitet för sådan användning.

Upplag
Upplag av produkter kan uppgå till cirka 50 000 ton.

7. Miljöeffekter
En miljökonsekvensbeskrivning biläggs ansökan. Nedan beskrivs kortfattat några aktuella miljöeffekter och miljörelaterade ämnen.

Buller
Buller från täktverksamheten uppkommer från flera arbetsmoment, så som borrning,
krossning, sortering, maskinarbeten, interna transporter, lastning och skutknackning.

!12

143

Krossning, sortering och skutknackning sker på täktbottnen. Buller kan därför i hög grad
skärmas av kringliggande terränghinder och/eller upplag. Placeringen av krossutrustningen är ett viktigt sätt att minska spridningen av buller gentemot omgivningen.
Buller från verksamheten har hittills innehållit begränsningsvärdena. Detta kommer att
kontrolleras i egenkontrollen.

Sprängningar
Antalet sprängningar per år ökar jämfört med den pågående verksamheten, men utformningen av respektive sprängning, såsom laddningens storlek, förändras inte.

Vibrationer från sprängningar
Markvibrationer från sprängningar har i tidigare verksamhet innehållit begränsningsvärdet 4 mm/s, mätt i husgrund till bostadshus i omgivningarna. Eftersom avståndet mellan sprängplats och bostäder ökar något i den planerade verksamheten, jämfört med den
pågående, bedöms att begränsningsvärdet kan innehållas också i den planerade verksamheten.

Luftstötvåg från sprängningar
Luftstötvåg från sprängningar bedöms innehålla begränsningsvärdet 120 Pascal, mätt
som frifältsvärde vid kringliggande bebyggelse. Begränsningsvärdet har innehållits i den
verksamhet som pågår. Luftstötvågor från sprängningar riktas mot avlägsen terräng och
obebyggd terräng. Begränsningsvärdet kan därför innehållas.

Utsläpp till luft
Förbrukningen (förbränningen) av dieselolja i verksamheten blir cirka 90 m3 per år med
produktion av 60 000 ton bergkrosssprodukter. Förbränningen av denna volym dieselolja
bedöms inte påverka luftkvalitén. Emissionerna bedöms därför inte medföra överträdelse
gentemot förordningen om luftkvalitet, SFS 2010:477.
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Utsläpp till mark
Utsläpp till mark bedöms ej ske eftersom de kemiska ämnen som hanteras i verksamheten, nämligen petroleumprodukter, hanteras med särskilda försiktighetsåtgärder.
Risken för föroreningar bedöms som ringa.

Visuell påverkan under och efter verksamheten
Täkten syns inte från väg 960 eller från den närliggande bebyggelsen. Från andra sidan
Södra Bullaresjön är täkten i huvudsak inte synlig från väg 165. Den gäller såväl den
befintliga, som den planerade täkten. Den planerade utvidgningen medför inte mer insyn
i täkten från väg 165.

Effekter från transporterna
Transporterna på servicevägen ger upphov till lokalt buller, främst inom fastigheten. På
väg 960 blir tillskottet av trafikering underordnat.

Vatten
Verksamheten påverkar inte grundvattnet på platsen, eftersom grundvattnets nivå ligger
betydligt lägre än täktbottnen.
Verksamheten påverkar inte utgående vatten eftersom detta genomgår avskiljning av
slam och eventuella föroreningar.

8. Bedömningsgrunder
Verksamheten bedöms förenlig med miljöbalkens hänsynsregler liksom med den kommunala planeringen och bör därför tillåtas.

Enligt uppdrag
Stellan Ahlin

Bilaga: Exploateringsplan daterad 2020-10-20
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Exploateringsplan för täkten på Svarteborgs-Toröd 1:13, Munkedals kommun, 2020-1020. Underlag: Metrias fastighetskarta.
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1 (3)
2021-06-04

Kommunstyrelsen
Munkedals kommun

Samråd om planerad ansökan om fortsättning och utvidgning av bergtäktsverksamheten på Svarteborgs-Toröd 1:13, Munkedals kommun
Föreliggande samråd gäller planer på utökning och förlängning av bergtäkten på SvarteborgsToröd 1:13, som ligger på den östra sidan av Södra Bullaresjön. Samråd har skett med
länsstyrelsen och med miljönämnden för mellersta Bohuslän (möte på plats 2020-12-07), samt
med kringboende, rågrannar, med ägare till fastigheter på den motstående västra sidan av
Södra Bullaresjön, samt med berörda föreningar.
Projektet beskrivs i den bilagda kopian av samrådsinformationen daterad 2020-10-27 (vilket
utgjorde underlag för mötet 2020-12-07). Denna beskrivning skall dock korrigeras på två
punkter; samrådet är ett s.k. avgränsningssamråd, eftersom verksamheten kommer att utgöra
en s.k. “betydande miljöpåverkan” enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966). Vidare har
exploateringsplanen reviderats - den version som redovisas i denna handling (Fig. 1) är den
som numera gäller. Sökanden är Robert Magnusson, Svarteborgs-Toröd.
Projektet gäller produktion av bergkossmaterial till en omfattning av 60 000 ton per år t.o.m. år
2050. Årligt uttag ökas därmed från nuvarande nivå som är maximalt 40 000 ton per år.
Bergkrossmaterial behövs för byggande av vägar, anläggningar, etc. Kommunens behov är i
storleksordningen 100 000 ton per år (beräkningen baseras på SGU:s statistik över tillgång och
efterfrågan av bergkrossprodukter och liknande material).
En täkt som varit viktig för försörjningen i Munkedals kommun, nämligen täkten på Köpestad
2:1, förefaller att inte kunna producera material mer än något ytterligare år. Därefter kräver
försörjning med aktuella material tillskott från andra kommuner. I den angränsande Strömstad
kommun är försörjningsläget inte gott, och därför kan tillskott därifrån inte förväntas i nämnvärd
utsträckning. I öster angränsande Färgelanda kommun är ett utpräglat bristområde. I
angränsande Tanums kommun finns däremot flera täkter vars produktionskapacitet tycks
motsvara behovet där. Söderut, i Uddevalla kommun, finns dock kapacitet som är större än det
lokala behovet. Sammanfattningsvis finns försörjningskapacitet i regionen men inte inom
kommunen, eller dess närområde. Detta medför att den lokala försörjningen kan kräva
långtransport med tung trafik, vilket är negativt både för köparnas ekonomi som ur
miljösynpunkt. Sammanfattningsvis: den pågående och planerade täktverksamheten på
Svarteborgs-Toröd är viktig för en balanserad lokal försörjning i Munkedals kommun.

Postadress:
Box 24123, 400 22 Göteborg
Besöksadress:
Flöjelbergsgatan 8B, 431 37 Mölndal

Tel: 031 18 65 00
Mobil: 0705 87 58 20
E-post: geolog.stellan.ahlin@gmail.com
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Täktens maximala omfattning framgår av Fig. 1. Under produktionskampanjer sker borrning,
sprängning, krossning med mobil krossutrustning och sortering till olika produkter. Produktionskampanjer är i storleksordningen sex veckor långa, och mellan dem sker endast utleverans av
material. Bergmaterialet har tillräckligt god kvalitét för de flesta viktiga användningsområden.

Miljöpåverkan. Buller från täkten på Svarteborgs-Toröd minimeras genom att täkten drivs
bakom en skärmande bergvägg som ligger väster om täkten (se Fig. 1). Därmed sker en
markant dämpning av buller i denna riktning, över Södra Bullaresjön och mot terrängen väster
om sjön.
Buller har kontrollerats genom mätningar, och håller sig inom de tillåtna gränsvärdena, vilket
också gäller luftstötvåg och markvibrationer från sprängningar.
Det vatten som lämnar täktområdet kontrolleras med kemiska analyser, och är ur praktisk synpunkt helt fritt från sådana föroreningar som annars kan uppkomma på grund av täktverksamhet.
Riksintresse, kommunala planer. Platsen ligger i anslutning till områden med särskilda
skyddsvärden, vilket framgår av bilagan med informationsmaterialet daterat 2020-10-27.
Natur och kultur. Själva täktområdet uppvisar ganska begränsade naturvärden, enligt vad
som framkommit vid inventering av Svensk Naturförvaltning AB. En i sammanhanget viktig
aspekt är att trakterna lämpar sig som revir för stora rovfåglar. Bullret från daglig drift i täktverksamheten kan inte bedömas utgöra något störningsmoment för fåglar, över huvud taget.
Några hundra meter från täkten är bullret lägre än buller från trafik, och svårt att mäta, därför
att t.ex. vindbrus alstrar mer ljud. Ett viktigt moment är dock sprängningar, som kan tänkas ge
upphov till en chockeffekt. Därför planeras sprängningar endast ske andra årstider än när
häckning pågår.
Det finns kulturminnen nere vid stranden till Bullaresjön, men inte uppe i den höglänta terräng
där täkten är belägen. Verksamheten bedöms därför väl förenlig med kulturmiljölagen.
Sammanfattningsvis tar täktplaneringen hänsyn till de lagar, planer och miljöhänsyn som är
aktuella, och verksamheten kan bedrivas utan konflikt med något av oss känt allmänt intresse.
Vi önskar därför att Kommunstyrelsen genom sitt arbetsutskott yttrar sig i föreliggande samråd
om den planerade täktverksamheten, om möjligt inom fyra veckor.

Enligt uppdrag
Stellan Ahlin

Bilaga. Samrådsinformation daterad 2020-10-27.
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Fig. 1. Exploateringsplan 2021-05-31 för bergtäkten på Svarteborgs-Toröd 1:13, Munkedals
kommun.
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöskyddsavdelningen
Munkedals kommun
Miljö- och Byggnämnden

Samrådsinformation om planerad ansökan om fortsättning och
utvidgning av bergtäktsverksamheten på Svarteborgs-Toröd 1:13,
Munkedals kommun
2020–10-27

1. Administrativa uppgifter
Sökande: Robert Magnusson / Svarteborgs-Toröd 14 / 457 61 HÄLLEVADSHOLM
Mobilnummer: 0706 70 08 90
Fastighet: Svarteborgs-Toröd 1:13, Munkedals kommun
Markägare: Robert Magnusson
Koordinater SWEREF 99 TM: 6504285 301315
Verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (2016:1188): B10.20 (täkt),
C10.50 (krossning och sortering).
Dossiernummer: 1430-230
Konsult: Stellan Ahlin

Postadress:
Box 24123, 400 22 Göteborg
Besöksadress:
Flöjelbergsgatan 8B, 431 37 Mölndal

Tel:
031-18 65 00
Mobil:
070 587 58 20

E-post:
stellan.ahlin@geolog.se
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2. Samråd enligt mb kap 6
Samråd skall enligt mb kap. 6 gälla dels undersökningssamråd, dels avgränsningssamråd.
Undersökningssamråd
Den verksamhet som ansöks är sådan som enligt Miljöbedömningsförordningen
(2017:966) alltid skall antas utgöra en betydande miljöpåverkan.
Avgränsningssamråd
Samrådet skall gälla avgränsning av de miljöeffekter som skall beskrivas i MKB, och i
övrigt hur ansökan och MKB skall utformas och avgränsas.

3. Vad ansökan gäller
Ansökan gäller täkt av berg enligt bifogad exploateringsplan på fastigheten SvarteborgsToröd 1:13, Munkedals kommun, med brytning ned till nivån + 105 meter (RH2000)
t.o.m. 2050-12-31. Uttag får uppgå till maximalt 60.000 ton per år. Totalt ansöks uttag av
3 miljoner ton bergmaterial.
Ansökan gäller verksamhet enligt mb kap 9 men inte enligt mb kap 11, eftersom den inte
innebär någon tillståndspliktig vattenverksamhet (se avsnittet Vattenverksamhet).
Verksamheten är inte anmälningspliktig enligt Seveso-lagstiftningen.

Villkor
För buller från verksamhet kommer följande begränsningsvärden att ansökas:
50 dB(A) vardagar måndag-fredag kl 06.00-18.00
40 dB(A) nattetid 22.00-06.00
45 dB(A) övrig tid

För luftstötvåg från sprängning kommer begränsningsvärdet 120 pascal att ansökas, mätt
som frifältsvärde vid bostadshus i omgivningarna.
För markvibrationer från sprängning kommer begränsningsvärdet 4 mm/sekund att ansökas, mätt i husgrund till bostadshus i omgivningarna.
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Arbetsperiod för produktion är hela året med undantag av fyra sammanhängande veckor
under sommaren, samt perioden mellan Jul och Trettonhelgen.
Arbetstider för produktion är vardagar 07-18.
Transporter får ske hela året vardagar 06-18.
Servicearbete med maskiner, etc, får ske även annan tid än reguljär arbetstid, dock beaktande bullervillkoret.

4. Skäl för ansökan
Skäl för ansökan är att det föreligger ett behov av bergkrossmaterial inom Munkedals
kommun, medan det däremot finns för liten försörjningsbas i form av bergtäkter för produktion av bergkrossmaterial. Det finns därför ett behov av produkterna från den ansökta
verksamheten.

5. Bakgrund
Området
Täktområdet ligger i slänten av ett högt bergparti öster om Södra Bullaresjön. Omgivande mark är skogsmark, och längs stranden partier med uppodlad mark samt bebyggelse. Väg 960 följer denna mer låglänta terräng. Se översiktskartan.
Höjdområdet når nivåer kring +150 meter, täktbottnen har nivån + 105 meter, och Södra
Bullaresjön väster därom har nivån + 42 meter.
Väg nr 165, “den blå-gröna vägen”, följer den motsatta, västra sidan av dalgången med
Södra Bullaresjön.

Kulturmiljö
Enligt Fornsök finns inga fornminnen kända inom täktområdet eller dess omgivningar.

Naturmiljö
Verksamhetsområdets vegetation är långsamvuxen tallskog med mager undervegetation
som har ett markant inslag av lavar. Det finns mindre våtmarker med torvjord i sänkor.
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Det finns en jättegryta i berggrunden norr om verksamhetsområdet. Den markeras med
G på fastighetskartan. Ett märke B, för biologiska värden, anger bl.a. äldre furor.

!

Fig. 1. Översiktskarta över området kring täkten. Underlag: Metrias fastighets-karta.
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Fig. 2. Jordtäcket över berget är tunt och består huvudsak av förna, mulljord och torv.
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Bergförekomsten
Bergförekomsten består enbart av en grå, ådrig gnejs, som ingår i den så kallade Stora
Le-Marstrandsformationen. Denna term syftar på ett stråk av speciella bergarter inom
den zon som namnet anger. Stråket består av ofta bandade gnejser med underordnade
inslag av graniter och basiter - mörka, hornbländerika bergarter.
Bergmaterialet bedöms ha medelgod kvalitet.
Omräkningstalet är 2,7 ton/m3.

Jordmaterial
Berget inom brytområdet är delvis nästan fritt från överlagrande mineraljord, så att
täckande jordmaterial är ett tunt skikt med humus och förna. Detta illustreras av Fig. 2.
I de små sänkorna som utgör våtmarker, är dock täcket av torv mäktigare, och kan uppgå
till några meter.

Vatten
Området är ett utpräglat avrinningsområde. Vatten som rinner av från bergområdet följer
sedan små bäckar ner mot Södra Bullaresjön, som ligger väster om området. Under en
stor del av året leder dessa bäckfåror inte vatten.
Beträffande grundvattnets nivå i berggrunden finns ingen direkt observation från
projektområdet. Nivån för grundvattnet i berggrunden bedöms dock ligga minst fem meter under täktbottnens nivå. Den planerade täkten ligger därför väl över grundvattnets
nivå.

Kommunal planering
För Munkedals kommun gäller den kommunala översiktsplanen ÖP 2014. Arbete pågår
för tillfället med utarbetandet av en ny översiktsplan, som enligt uppgift i huvudsak
bygger på den tidigare. Arbetet är långt framskridet, och ett förslag är under granskning i
oktober 2020. Dettas samråd avslutas den 30 november 2020.

Riksintresse enligt mb kap 3
Verksamhetsområdet ligger inom (eller gränsar till) ett område som i den kommunala
översiktsplanen är markerat som riksintresse för dels naturvård enligt mb 3 kap 6 §, dels
riksintresse för friluftsliv enligt mb 3 kap 8 §. Verksamhetsområdet ligger på gräns-
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markeringen för dessa områden. Riksintresseområdena omfattar Södra Bullaresjön med
omgivande dalsidor längs sprickdalen med sjön.

Vandringsleder
Verksamhetsområdet ligger inte nära någon vandringsled. Den “blå-gröna vägen” går på
den västra sidan av dalgången med Södra Bullaresjön. .

Kulturminnesvårdsprogrammet
Området är inte markerat att ingå i det kommunala programmet för kulturminnesvård
1995.

Naturreservat, Natura2000-områden
Det finns inget naturreservat eller Natura2000-område i närheten till verksamhetsområdet.

Tysta områden
Verksamhetsområdet ligger inte inom något “Tyst område”, enligt ÖP.

Kommunens policy för täkter
Beträffande täkter gäller följande enligt ÖP för Munkedals kommun:
Kommunen är positiv till att befintliga berg- och grustäkter kan utvecklas i enlighet med
gällande lagstiftning, men vill i görligaste mån undvika att nya naturgrustäkter öppnas.
Istället skall andelen bergkross ökas i grusproduktionen och en ökad återanvändning av
överskottsmassor eftersträvas. Hänsyn tas i möjligaste mån till de mest värdefulla områdena för eventuell framtida utvinning, något som kommunen dock ser restriktivt på.
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Strandskydd
Södra Bullaresjön väster om bergförekomsten har strandskydd med 100 meter. Avståndet
från sjön till verksamhetsområdet är cirka 200 meter. Verksamhetsområdet ligger därför
ej inom strandskyddat område.

6. Den planerade verksamheten
En skyddsvall i väster
Väster om upplagsplanen ligger en vall som hindrar insyn från väster och bidrar till att
dämpa buller.

En arbetsplan
Den västra delen av täktbotten utgör numera en arbets- och upplagsplan.

Täkten
Täkten drivs från väster mot öster med en första pall mellan cirka + 140 meter och cirka
+ 125 meter, och en senare, lägre pall mellan cirka + 125 meter och + 105 meter.
Täktens sammantagna areal är 26 400 m2.
Brytning sker genom borrning, sprängning och bearbetning av sprängstenen genom
krossning och sortering. Skutknackning kommer att krävas underordnat, och den bedrivs
på täktbotten.

Täktbotten utgör också arbets- och upplagsplan
Täktbottnen tjänstgör som arbets- och upplagsplan. Där sker bearbetning, interna transporter samt uppläggning. Se Fig. 3.
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Fig. 3. Täkten i september 2020. Bergarten är en grå gnejs med rödfärgning längs
sprickor. Särskilt ytnära bergmaterial får därför röd färg. Framför brytfronten ligger
utsprängd sten.
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Servicevägen på fastigheten
Servicevägens sträckning framgår av översiktskartan. Vägen har separat sträckning och
anslutning till väg 960. Vid gränsen för verksamhetsområdet finns en bom som kan
låsas.

Vatten
Täktområdet dräneras genom att markvatten leds bort i det dränerande material som ligger i täktbotten. Vattnet rinner genom detta material och därvid sker avskiljning av suspenderade ämnen. Utgående vatten utgör därefter små bäckar, jämför Exploateringsplanen.

Arbetsmoment
Täktverksamhet består av följande arbetsmoment: avbaning, borrning för losstagning,
sprängning, grovkrossning, efterkrossning/sortering, skutknackning, interna transporter
och upplastning inför borttransport.
Produktion med losstagning, krossning och sortering sker i kampanjer. Dessa uppgår till
högst två per år. En kampanj kan pågå upp till sex veckor.
Ett bergparti som skall brytas skall vara rensat från jordmaterial. Eventuell sådan avbaning sker med grävmaskin. Avbaningsmassor läggs i upplag på arbetsplanen, så att materialet är tillgängligt när efterbehandling skall utföras. Avbaning är ett underordnat arbetsmoment eftersom jordtäcket över bergförekomsten i huvudsak är tunt.
Inför losstagning borras lodräta hål bakom brytfronten med en borr-rigg. Hålen laddas
med sprängpasta (slurry av ammoniumnitrat blandad med mineralolja) samt Dynamex
som förladdning. Pastan hälls ner i borrhålen från ett specialutrustat fordon. Detonationen delar sönder berget till sprängsten. Sprängning sker högst två gånger per år.
Lossprängt bergmaterial krossas med mobil kross och sorteras därefter med en
sorterutrustning. En del större block måste dock först slås sönder med skutknack som
monterats på grävmaskinen. Bergkrossprodukterna läggs vanligen först i upplag på täktbottnen och arbetsplanen, innan de levereras från verksamhetsområdet.
Krossning och skutknackning sker i bullerskärmat läge på täktbottnen.
Bergkrossprodukterna vägs vid upplastningen med en våg i skopan på hjullastaren.
Interna transporter sker med hjullastare och vissa kortare materialtransporter kan ske på
transportband.
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Täktverksamheten bedrivs vardagar mellan kl. 07:00 och 18:00, och gör uppehåll fyra
sammanhängande veckor under sommaren samt dagarna mellan Jul och Trettonhelgen.
Sprängningar sker maximalt två gånger per år och utförs sedan kringboende varnats med
meddelanden. Omedelbart inför sprängning varnas med sirén.
Transporter sker vardagar kl 06:00 – 18:00.

Maskiner, energi
Maskiner som används i verksamheten under kampanjerna är en hjullastare, en borrrigg, en hydraulisk knackhammare, en grävmaskin, en grovkross samt en efterkross, ett
sorterverk samt en dieseldriven el-generator.
Knackhammaren är ingen särskild maskin, utan är en utrustning som monteras på grävmaskinen.
Under andra perioder än kampanjer finns endast en grävmaskin och en hjullastare i täkten.
Rörliga maskiner, krossar, samt generatorn drivs med dieselolja. Sorterverket drivs med
elektricitet som produceras av generatorn.
Energiråvara utgör dieselolja. Denna förvaras inte permanent inom täktområdet, utan
fraktas dit i mobila tankar vid behov.

Kemiska ämnen
I verksamheten används dieselolja som energiråvara. Ett annat viktigt kemiskt ämne är
slurry för sprängning, vars aktiva komponent är ammoniumnitrat.
Den mängd sprängämnen som samtidigt finns i verksamheten uppgår aldrig till så
mycket som tio ton. Verksamheten är därför inte anmälningspliktig enligt Seveso-lagstiftningen.

Vattenverksamhet
Den vattenverksamhet som planeras består i att utgående vatten leds ut från täktbotten på
två ställen. Eftersom vattnet rinner genom bottenmaterialet av sprängsten, “syltan”, sker
filtrering, och utgående vatten håller därför låg halt av suspenderade ämnen. Vid det
östliga utgående vattendraget finns dessutom plats för en sedimentationsdamm där uppslammade finpartiklar kan avskiljas.

!11

162

Vattenverksamheten är inte tillstånds- eller anmälningspliktig.

Transporter
Transporter av produkter
Antalet transporter per år kommer maximalt att bli i storleksordningen 2 400. Beräkning
baseras på situationen med losstagning av 60 000 ton per år, och i övrigt under förutsättningen att externa transporter sker med lastbilar som tar mellan 16 och 32 ton per transport. Genomsnittligt lass bedöms bli 25 ton. Genomsnittligt sker 11 transporter per arbetsdag, vilket motsvarar 22 trafikrörelser.
Produkterna transporteras på väg 960 främst mot söder.

Externa transporter, övriga
Leveranser av materiel (maskiner, maskindelar, dieselolja, sprängämnen, etc.), samt persontransporter ger upphov till genomsnittligt 4 trafikrörelser per arbetsdag.

Produkter
Produkterna utgör bergkrossmaterial för byggande av vägar och anläggningar, mm.
Bergtekniskt har produkterna god kvalitet för sådan användning.

Upplag
Upplag av produkter kan uppgå till cirka 50 000 ton.

7. Miljöeffekter
En miljökonsekvensbeskrivning biläggs ansökan. Nedan beskrivs kortfattat några aktuella miljöeffekter och miljörelaterade ämnen.

Buller
Buller från täktverksamheten uppkommer från flera arbetsmoment, så som borrning,
krossning, sortering, maskinarbeten, interna transporter, lastning och skutknackning.
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Krossning, sortering och skutknackning sker på täktbottnen. Buller kan därför i hög grad
skärmas av kringliggande terränghinder och/eller upplag. Placeringen av krossutrustningen är ett viktigt sätt att minska spridningen av buller gentemot omgivningen.
Buller från verksamheten har hittills innehållit begränsningsvärdena. Detta kommer att
kontrolleras i egenkontrollen.

Sprängningar
Antalet sprängningar per år ökar jämfört med den pågående verksamheten, men utformningen av respektive sprängning, såsom laddningens storlek, förändras inte.

Vibrationer från sprängningar
Markvibrationer från sprängningar har i tidigare verksamhet innehållit begränsningsvärdet 4 mm/s, mätt i husgrund till bostadshus i omgivningarna. Eftersom avståndet mellan sprängplats och bostäder ökar något i den planerade verksamheten, jämfört med den
pågående, bedöms att begränsningsvärdet kan innehållas också i den planerade verksamheten.

Luftstötvåg från sprängningar
Luftstötvåg från sprängningar bedöms innehålla begränsningsvärdet 120 Pascal, mätt
som frifältsvärde vid kringliggande bebyggelse. Begränsningsvärdet har innehållits i den
verksamhet som pågår. Luftstötvågor från sprängningar riktas mot avlägsen terräng och
obebyggd terräng. Begränsningsvärdet kan därför innehållas.

Utsläpp till luft
Förbrukningen (förbränningen) av dieselolja i verksamheten blir cirka 90 m3 per år med
produktion av 60 000 ton bergkrosssprodukter. Förbränningen av denna volym dieselolja
bedöms inte påverka luftkvalitén. Emissionerna bedöms därför inte medföra överträdelse
gentemot förordningen om luftkvalitet, SFS 2010:477.
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Utsläpp till mark
Utsläpp till mark bedöms ej ske eftersom de kemiska ämnen som hanteras i verksamheten, nämligen petroleumprodukter, hanteras med särskilda försiktighetsåtgärder.
Risken för föroreningar bedöms som ringa.

Visuell påverkan under och efter verksamheten
Täkten syns inte från väg 960 eller från den närliggande bebyggelsen. Från andra sidan
Södra Bullaresjön är täkten i huvudsak inte synlig från väg 165. Den gäller såväl den
befintliga, som den planerade täkten. Den planerade utvidgningen medför inte mer insyn
i täkten från väg 165.

Effekter från transporterna
Transporterna på servicevägen ger upphov till lokalt buller, främst inom fastigheten. På
väg 960 blir tillskottet av trafikering underordnat.

Vatten
Verksamheten påverkar inte grundvattnet på platsen, eftersom grundvattnets nivå ligger
betydligt lägre än täktbottnen.
Verksamheten påverkar inte utgående vatten eftersom detta genomgår avskiljning av
slam och eventuella föroreningar.

8. Bedömningsgrunder
Verksamheten bedöms förenlig med miljöbalkens hänsynsregler liksom med den kommunala planeringen och bör därför tillåtas.

Enligt uppdrag
Stellan Ahlin

Bilaga: Exploateringsplan daterad 2020-10-20

!14

165

!
Exploateringsplan för täkten på Svarteborgs-Toröd 1:13, Munkedals kommun, 2020-1020. Underlag: Metrias fastighetskarta.
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Dnr: KS 2021-000188

Handläggare:
Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa avdelningen

Utvärdering av gemensam miljönämnd
Förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar till kommunfullmäktige följande alternativa förslag till
beslut om miljösamverkan.
Alternativ 1
Munkedals kommun kvarstår i miljösamverkan med ingången att förhandla om
avtalsvillkoren samt att samverkanskommunerna gemensamt ska arbeta med
förbättringsåtgärder.
Alternativ 2
Munkedals kommun säger upp avtalet om miljösamverkan. Munkedals kommun
begär hos samverkande kommuner att en avtalsförlängning med ett år och därefter
ett år uppsägningstid för eventuellt utträde 2023-12-31, medges i syfte att
gemensamt arbeta med förbättringsåtgärder innan ställningstagande om eventuell
fortsättning i miljösamverkan.

Sammanfattning
Ett avtal om miljösamverkan finns upprättat mellan SML-kommunerna, där det bl a
framgår att avtalet ska sägas upp senast 12 månader före innevarande
avtalsperiods utgång. Avtalet kommer att fortsätta att löpa i ytterligare en
fyraårsperiod om det inte sägs upp senast 2021-12-31.
Kommunstyrelsen i Munkedals kommun har fattat beslut om att utvärdera den
nuvarande politiska organisationen, som trädde i kraft i samband med ny
mandatperiod 2019.
Kommunstyrelsen har parallellt med översynen av den politiska organisationen
också beslutat att utvärdera den kommungemensamma miljönämnden i mellersta
Bohuslän för att se hur kommunen bäst kan driva miljönämnden vidare i egen regi
under samhällsbyggnadsnämnden. Utvärderingen skall senast återrapporteras
senast 2021-11-15 för att en eventuell uppsägning ska hinna genomföras.
Föreligger nu PM med förvaltningens bedömning av frågan om gemensam
miljöorganisation.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Förvaltningens bedömning är att det kommer att vara höga initialkostnader för att
få en egen miljöorganisation på plats. Kostnaderna för miljöhandläggare kommer
att bli något högre, samtidigt som intäkterna inledningsvis bedöms bli lägre.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Miljö
En väl fungerande miljöorganisation har stor inverkan på både miljö och folkhälsa.

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef
Administrativ chef
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PM – Miljönämnd
Inledning
SML-kommunerna bedriver sedan 2013 gemensam miljöverksamhet och har
för ändamålet en gemensam miljönämnd. Den operativa miljöverksamheten
är placerad i Sotenäs kommuns förvaltningsorganisation.
Kommunforskning i Väst (KFi) har tagit fasta på miljösamarbetet och har
lanserat ett forskningsprogram, Lokom (Lokalt Kommunforskningsprogram),
som syftar till att generera mer kunskap om förutsättningar för samarbete,
vilka särskilda utmaningar dessa skapar och hur vinster kan realiseras.
Slutredovisning av projektet beräknas ske under 2022.
Ett avtal om miljösamverkan finns upprättat mellan kommunerna, där det bl a
framgår att avtalet ska sägas upp senast 12 månader före innevarande
avtalsperiods utgång. Avtalet kommer att fortsätta att löpa i ytterligare en
fyraårsperiod om det inte sägs upp senast 2021-12-31.
Kommunstyrelsen i Munkedal har fattat beslut om att utvärdera den
nuvarande politiska organisationen, som trädde i kraft i samband med ny
mandatperiod 2019.
Kommunstyrelsen har parallellt med översynen av den politiska
organisationen också beslutat att utvärdera den kommungemensamma
miljönämnden i mellersta Bohuslän för att se hur kommunen bäst kan driva
miljönämnden vidare i egen regi under samhällsbyggnadsnämnden.
Utvärderingen skall senast återrapporteras senast 2021-11-15 för att en
eventuell uppsägning ska hinna genomföras.
Nulägesbeskrivning - Miljönämndens verksamhet
Miljönämnden består av nio ledamöter, varav tre ledamöter representerar
Munkedals kommun.
I miljönämndens verksamhet ingår tillsyn och prövning inom områdena
miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll för tobak och receptfria läkemedel.
Dessa områden är alla delvis avgiftsfinansierade. Verksamheten utför även
miljöövervakning, ger information och råd inom sina områden samt svarar på
remisser och deltar även i kommunernas arbete med VA-planer och
översiktsplaner vilket inte är avgiftsfinansierat.
Nämnden har möjlighet att påverka vilket arbete som förvaltningen ska
prioritera i samband med beslut om mål och verksamhetsplaner. Staten anger
behovet genom lagstiftning och vägledning från centrala
myndigheter. Nämnden planerar tillsynen utifrån lokala
förutsättningar. Nämndens ansvar kan delas in i tre kategorier:
 Styrd tid
 Händelsestyrd tid
 Behovsprioriterad tid
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Styrd tid är ett grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre
möjlighet att påverka. Här styrs tillsynen av staten genom lagstiftning.
Tillsynsbehovet ska täckas i tillsynsplanen i form av årliga tillsynsaktiviteter.
Behovet planeras med stöd av tillsynsvägledning från de centrala
myndigheterna Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen,
Strålskyddsmyndigheten, Läkemedelsverket och Jordbruksverket. Inom
livsmedelsområdet planeras behovet med stöd av vägledning från
Livsmedelsverket.
Händelsestyrd tid omfattar ärenden som kommer in till myndigheten och som
måste hanteras så som ansökningar, anmälningar, klagomål, olyckor,
remisser, samråd, besvara myndigheter och media samt frågor där rådgivning
och stöd ges. Förvaltningslagen anger att sådana ärenden ska hanteras
skyndsamt.
Behovsprioriterad tid omfattar den planerade tillsynen på verksamheter som
inte är anmälningspliktiga inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (så
kallade U respektive UH verksamheter). Denna kategori kan även
omfatta nationella och regionala tillsynsprojekt, avloppsinventeringar/tillsyn,
strandskyddstillsyn och annan tillsyn som omfattas av lagstiftning
som nämnden har tillsyn över, exempelvis animaliska biprodukter (ABP) och
strålskydd.
Miljöverksamheten deltar även i arbetet med att ta fram eller revidera
kommunens översiktsplan och VA-plan i de delar som rör miljönämndens
ansvarsområden.
Nämndens mål och prioriteringar styrs av respektive fullmäktige som ger
inriktningsmål. I nuläget ligger Munkedals kommuns beslut om att Munkedal
ska bidra till minskad klimatpåverkan och att det skapas förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, till grund för miljönämndens
nedbrutna verksamhetsmål.
Den gemensamma nämnden finansieras genom kommunbidrag samt med
intäkter från tillsynsverksamheten. Nettokostnaden för Munkedals kommun är
i budget-21 totalt 1 775 tkr och i budget-22 totalt 1 692 tkr.
Miljöverksamheten i egen regi
Vid ett helt hemtagande av miljöverksamheten bedöms samhällsbyggnadsnämnden med förvaltning vara lämpligast som huvudman. I det fall
miljöbedömning av den egna verksamheten kräver politisk behandling kan
frågan hanteras av jävsnämnden.
En förutsättning för miljöverksamheten är att samtliga lagstyrda uppgifter ska
kunna fullföljas i sin helhet, oavsett organisation. Länsstyrelsen är den
myndighet som granskar och bedömer om verksamheten fullföljer sin
verksamhet på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen har ställt upp följande
minimikrav som organisationen bör uppfylla för att undvika att riskera att
jävsförhållanden ska uppstå.
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Kommunens reglemente och delegationsordning skall vara utformade
så att det finns en tydlig uppdelning av driftsansvar och tillsynsansvar.
Samma personer (tjänstemän och förtroendevalda) som ska eller kan
komma att fatta beslut i tillsynsfrågor skall inte ha beslutsrätt när det
gäller driftsfrågor av sådana anläggningar som den kommunala
tillsynsmyndigheten har tillsyn över.



Tjänsteman som arbetar med tillsynsfrågor skall inte stå i direkt
beroendeställning till chef som samtidigt har driftansvar. Den chef som
sköter rekrytering samt har ansvar för lönesättning, utvecklingssamtal,
kompetensutveckling eller dylikt för tillsynspersonal får inte samtidigt
ansvara för personal och anläggningar som kan bli föremål för tillsyn.



Den person eller den nämnd som har budgetansvar för anläggningar
eller verksamheter som kan bli föremål för tillsyn från den kommunala
tillsynsmyndigheten skall inte samtidigt ha budgetansvar för
tillsynspersonalen. Medel till tillsyn skall äskas hos fullmäktige
fristående från äskande av medel för anläggningar och verksamheter
som omfattas av tillsynen.

I samband med sammanslagningen 2013 bestod Munkedals miljökontor av
fem miljöhandläggare samt en enhetschef på 50% som i samband med
sammanslagningen gick över till den gemensamma organisationen för
miljönämnden.
Följande funktioner bedöms behövas för att fullfölja uppgiften:







Handläggare för livsmedelskontroll
Handläggare med naturvårdskompetens för kalkning, vattenråd,
miljöövervakning, strandskydd samt delta i planarbete
Handläggare för tobak, hälsoskydd och receptfria läkemedel
Handläggare för enskilda avlopp
Handläggare för miljöskydd och förorenade områden
Administration, personalfrågor samt ledningsfunktion

I nuvarande organisation med gemensam miljönämnd utgör kostnaden för
personal 87% av omsättningen inom Munkedals kommuns ärenden. Det är
viktigt att påpeka att kraven på tillsynsverksamheten ständigt ökar,
lagstiftningen samt praxis förändras och därmed är det av största vikt att
hålla personalen ständigt uppdaterad vilket leder till att utbildningskostnaden
per handläggare är högre än normalt.
Sammantaget bedöms minst 5-6 tjänster behövas för att upprätthålla en
godtagbar verksamhetsnivå. Antalet handläggare är i hög grad beroende av
vilken kompetens som lyckas rekryteras då tjänsterna i en mindre kommun är
beroende av en bred kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet för att kunna
nyttjas optimalt. Personalkostnaden beräknas till 3,4 mnkr.
Enligt nuvarande avtal ska personal som övergått till den gemensamma
miljöorganisationen återgå vid avtalets upphörande. Någon sådan personal
finns inte att återföra.
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Vid en uppsägning av avtalet och uppbyggnad av egen organisering inom
Munkedals kommun behöver nya handläggare rekryteras och en mindre
omorganisering ske inom samhällsbyggnadsföraltnigen för att få en bra och
jämn struktur inom dess avdelningar samt en optimering av
ledarskapsfunktionerna.
Egendom som vid ingången i samarbetet överfördes på den gemensamma
miljöverksamheten är avskriven och förbrukad. De inventarier och den
utrustning som behövs får återanskaffas. Dock är bedömningen att
investeringbehovet är relativt begränsat. Den utrustning som behöver
anskaffas är främst mät- och kontrollinstrument samt arbetskläder samt
utrustning av nya kontorsplatser.
Idag använder miljönämnden verksamhetssystemet Vision, vilket är samma
grundsystem som samhällsbyggnadsnämnden använder för
myndighetsärenden. Systemet måste kompletteras med rätt modul för
miljöärenden. Kostnad för modul, konverteringar och övriga
införandekostnader bedöms innebära en relativt stor arbetsinsats och
rkostnad.
Alla handlingar i diarium och arkiv som tillhör Munkedals kommun ska
överföras och tas emot.
Avtal för laboratorietjänster behöver träffas för framtida analyser av
provresultat. Det är i nuläget oklart vilka eventuella avtal som kan behöva
träffas. Kommunens ansvarsförsäkring kommer att behöva kompletteras.
Vidare behöver följande dokument tas fram:




Komplettering av reglemente
Delegationsordningen revideras
Budget, investeringsplan och verksamhetsplan revideras

Förslag till alternativa beslut
Förvaltningen överlämnar till kommunfullmäktige följande alternativa förslag
till beslut om miljösamverkan.
Alternativ 1
Munkedals kommun kvarstår i miljösamverkan med ingången att förhandla
om avtalsvillkoren samt att samverkanskommunerna gemensamt ska arbeta
med förbättringsåtgärder.
Alternativ 2
Munkedals kommun säger upp avtalet om miljösamverkan. Munkedals
kommun begär hos samverkande kommuner att en avtalsförlängning med ett
år och därefter ett år uppsägningstid för eventuellt utträde 2023-12-31,
medges i syfte att gemensamt arbeta med förbättringsåtgärder innan
ställningstagande om eventuell fortsättning i miljösamverkan.
_____________________
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Initiativärende gällande miljönämnden i mellersta Bohuslän
Vi har snart avverkat tre av fyra år av denna mandatperiod och det är på tiden att
vi tar ett helhetsgrepp om den politiska organisationen. Efter valet 2018 sjösattes
en nämndsorganisation och inför en ny mandatperiod behöver den utvärderas för
att se positiva och negativa effekter av den.
2021-07-05 bifölls ett initiativärende från Socialdemokraterna och Centerpartiet
gällande en utvärdering av den politiska organisationen som startade i samband
med ny mandatperiod 2019.
Vi vill ge kommundirektören ett parallellt uppdrag jämte ovan nämnda
initiativärende för att utvärdera det samarbete vi idag har tillsammans med
Sotenäs och Lysekil i form av miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Kommundirektören uppdras av kommunstyrelsen
•

Att utvärdera den kommungemensamma miljönämnden i mellersta
Bohuslän för att se hur vi bäst kan driva miljönämnden vidare i egen regi
under samhällsbyggnadsnämnden.

•

Att efter återrapporterad utvärdering avsluta samarbetet per den 202212-31 vilket innebär en uppsägning hos miljönämnden senast 2021-12-31.

Christoffer Rungberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Christoffer Wallin (SD)
Gruppledare Sverigedemokraterna
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Dnr: KS 2021-000225

Handläggare:
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ändringar förbundsordning för
Samordningsförbundet Väst som ska gälla från 1 januari 2022

Sammanfattning
Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud.
Beslut har fattats tidigare i år att förbundet ska upplösas och likvideras vid
årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds
kommun har fattat beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Väst (SoF väst).
SoF väst har därför efter extra insatt styrelsemöte den 7 oktober skickat hemställan
till sina medlemskommuner att fatta beslut om utökning av förbundet med att
Melleruds kommun blir medlem. Beslut behöver tas av respektive kommuns
fullmäktige att revidera förbundsordningen där Mellerud skrivs in som medlem,
senast 30 november för att medlemskapet ska kunna verkställas till årsskiftet.
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds
kommun beviljas medlemskap i förbundet. Förbundschef och presidiet har
tillsammans med representanter från Melleruds kommun fått uppdrag att ta fram
underlag till beslut. I förslaget fortsätter SoF Väst i nuvarande form, behåller sitt
namn och organisationsnummer men utvidgas med en kommun. Genom att det
inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som SoF Väst har tagit tidigare även
för Melleruds kommun. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några
nu pågående insatser i Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet
Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid årsskiftet eller implementeras i
ordinarieverksamhet i Melleruds kommun.
I samband med att förbundsordningen ändras för att Melleruds kommun ska bli ny
medlem föreslår presidiet för Samordningsförbundet Väst några andra ändringar.
Förslag på ändringar i förbundsordningen redovisas nedan.
 3§ Mellerud är tillagd som medlem
 Omskrivning av 5§. Ny lydelse: Ledamöter och ersättare väljs för fyra år
räknat från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i
region och kommuner har ägt rum.
Tidigare lydelse: Ledamöter och ersättare väljs för tiden från och med den 1
januari 2015 till och med den 31 december 2018. Härefter väljs ledamöter och
ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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 Tillägg i 16§ ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås
samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella
kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av
kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel
av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”
 Tillägg i 20§ ”Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 2022,
under förutsättning att samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt
denna förbundsordning”

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga negativa ekonomiska konsekvenser

inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet Väst för hantering
Kommundirektör för kännedom
Välfärdsförvaltningen för kännedom
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
Samordningsförbundet Väst (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
1§

Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Väst. Organisationsnummer är 222000-2030.
2§

Förbundets säte

Förbundets säte är Tanums kommun
3§

Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
kommuner.
4§

Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal,
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner i syfte att underlätta och uppnå en
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att
utföra förvärvsarbete.
5§

Styrelsen

Förbundet ska ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare,
förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i
styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer över ens sinns emellan om fördelningen av
kommunernas styrelseposter.
6§

Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.
Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se
Tel. 0522 – 69 76 70
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Förbundet har till uppgift att:
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder
i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande av tjänster avsedda för
enskilda.
7§

Personal

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt
styrelsens anvisningar.
8§

Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive
huvudmans beslutsordning.
9§

Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade förbundets verksamhet och om frågor
av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska
kunna fullgöra sina uppgifter.
10§

Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets
officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionens officiella anslagstavlor.
11§

Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.
Fördelningen ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen (statens del
gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Västra Götalandsregionen med en fjärdedel
och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210).
Kommunernas (Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och
Uddevalla) finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1
november det år val har ägt rum.
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12§

Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna
i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga
krediter för verksamheten.
13§

Budget och verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer budgeten senast den 30 november året för nästkommande
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om
budgeten.
14§

Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna och Västra Götalandsregionen ska
utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt
5 § i denna förbundsordning.
För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan
förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser.
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.
15 §

Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre
år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som
sägs i 11 § i denna förbundsordning.
16§

Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens där om eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan
huvudmännen.
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När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som
redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar.
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits
medlemmarna.
I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund
så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om
någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt
medlemsbidrag till medlemmarna.
17§

Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol.
18§

Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra
Götalandsregionens arvodes bestämmelser. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska
ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser.
Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast grundarvode
för heltidsarvoderat regionråd.
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen (2003: 1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet.
19§

Arkivtillsyn

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)
åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.
20§

Förbundets bildande

Förbundet bildas den 1 januari 2015.
Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 2022, under förutsättning att
samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt denna förbundsordning.
21§

Ändringar i förbundsordningen

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar.
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Minnesanteckningar medlemsdialog-/samråd 2021-10-15
Med anledning av att Samordningsförbundet Väst har fått in från Melleruds kommun ansökan om
medlemskap i förbundet genomfördes en medlemsdialog/samråd enligt §9 i förbundsordningen för
Samordningsförbundet Väst
9§ Samråd
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets
verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra
sina uppgifter.
Avsiktsförklaring och förslag till ny förbundsordning och ytterligare handlingar hade skickats till
medlemmarna inför mötet, samt information om att styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställer sig
enig bakom en utökning av förbundet och att vi hälsar Melleruds kommun välkomna.
Närvarande:
Försäkringskassan:

Lina Edfeldt

Arbetsförmedlingen:

Anna Johansson

VG regionen:

Maria Nilsson och Elisabeth Rahmberg

Färgelanda kommun:

Ulla Börjesson

Lysekils kommun:

Jan-Olof Johansson

Sotenäs kommun:

Olof Börjesson

Strömstad kommun:

Mats Granberg

Uddevalla kommun:

Ingemar Samuelsson

Samordningsförbundet Väst: Kenneth Carlsson, Anders Paulsson och Gudrun Emilsdottir
Dagordning:
Ansöka från Melleruds kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Kenneth Carlsson ordförande för Samordningsförbundet Väst öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Kenneth förklarade anledningen till detta extra insatta medlemsråd och lämnade över till förbundschef
Gudrun Emilsdottir att förklara bakgrunden.
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upphör vid årsskiftet, Vänersborgs kommun har valt att
ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, medan Melleruds
kommun har valt att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst (Sof Väst).
Melleruds kommun förklarar sitt val att vilja ingå i Sof Väst att det är ett Samordningsförbund med flera
mindre kommuner i liknande storlek som Mellerud.
Kenneth lämnade sedan ordet fritt för diskussion.
Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se
Förbundschef Gudrun Emilsdottir gudrun.emilsdottir@sofvast.se
Tel. 0522 – 69 5133 eller 0739 – 44 4602
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Samordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förbundschefen Gudrun Emilsdottir förklarade att Melleruds kommun är informerat om att Sof Väst inte
tar över några pågående insatser från Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud, utan att Melleruds
kommun kommer att få tillgång till planerade och pågående insatser hos Sof Väst.
Tiden är knapp för att alla ska kunna ha beslutat om ny förbundsordning före 30 november.
I kommunerna måste beslut om den ny förbundsordningen fattas av kommunfullmäktige. Hos regionen är
beslutet om ny förbundsordning delegerat till regionstyrelsen. Hos staten Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan är det korta beslutsvägar på tjänstemanna nivå.
Sedan blev det laget runt med synpunkter.
Alla ställde sig positiva till att Melleruds kommun blir medlem av Samordningsförbundet Väst och lovade
att göra allt för att det skulle hinnas med inom utsatt tid så att de kan ingå i förbundet from 2022-01-01.
Hos de flesta av medlemmarna är processen redan i gång.
Förbundschef Gudrun Emilsdottir hade varit i kontakt med medlemsrepresentanter från Orust, Tanum och
Munkedals kommuner som inte hade möjlighet att delta i dag på medlemssamrådet, men alla de hälsade så
gott och meddelade att de ställer sig positiva till Melleruds kommuns medlemskap i Sof Väst.
Ordförande Kenneth Carlsson sammanfattade att samtliga medlemmar är positiva och ingen har någon
avvikande åsikt om Melleruds kommuns medlemskap i Sof Väst. Vi går vidare med att Melleruds kommuns
ansökan att ingå i Sof Väst from 2022-01-01.
Kenneth avslutade mötet med att tacka alla för att ha gett sig tid och medverka vid mötet.

Antecknad av

Gudrun Emilsdottir, förbundschef Sof Väst

Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se
Förbundschef Gudrun Emilsdottir gudrun.emilsdottir@sofvast.se
Tel. 0522 – 69 5133 eller 0739 – 44 4602
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Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst
och till Melleruds kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Färgelanda kommun
Lysekils kommun
Melleruds kommun
Munkedals kommun
Orust kommun
Sotenäs kommun
Strömstads Kommun
Tanums kommun
Uddevalla kommun
Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samordningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.
Sammanfattning:
Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidigare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat
beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF
Mellerud… och bilaga 2 Ansökan från Mellerud….
Ärende:
Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 september 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samordningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte
som var den 28 september.
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från
Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap
i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun
ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat
om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.
Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har förutsättningar för att fatta beslut i tid.
Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en
kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har tagit
tidigare även för Melleruds kommun.

Avsiktsförklaring
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Sof Väst Ekonomi
Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.
Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fortsätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag
från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med
155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidrags del.
Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning
med 590 tkr.
När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har betalats och egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att
framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Samordningsförbundet Väst.
Samordningsförbundet Väst verksamhet
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksamhetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer
att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förutsättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de
pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i
Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid
årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun.
Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkansparterna i Mellerud.
Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största
nyttan för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller
närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskildas upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan
medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och
utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.
Det finns ett tillägg i den nya förbundsordningen i § 16 Likvidation och upplösning.
”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så
övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”.
Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021.
Förlag till beslut:
att
godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har
stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.
att
ari 2022

den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och med den 1 janu-
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att
godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning:
”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”.

Uddevalla 12 oktober 2021

Samordningsförbundet Väst:

Kenneth Carlsson
ordförande (Färgelanda kommun)

Anders Paulson
vice ordförande (Arbetsförmedlingen)

Melleruds kommun:

Morgan E Andersson
ordförande kommunstyrelsen

Daniel Jensen
ordförande socialnämnden

Bilagor:
1

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022

2

Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst

3

Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

4

Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun
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Signering
Följande parter har signerat detta dokument
Namn: Gudrun Emilsdottir
Datum: 2021-10-12 11:00
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346
Namn: KENNETH CARLSSON
Datum: 2021-10-12 11:00
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346
Namn: ANDERS PAULSSON
Datum: 2021-10-12 12:09
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346
Namn: MORGAN ANDERSSON
Datum: 2021-10-12 12:13
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346
Namn: DANIEL JENSEN
Datum: 2021-10-12 11:16
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346
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Sammanträdesdatum

sida

202r-09-22

12

Dnr KS 202t1259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet

2.

Väst.

genomfora en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett.

Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Kent Bohlin (S), Christine
Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Olof Sand (S), Ulf Rexefjord (SD),
Liselott Hassel (SD), Roland Berglund (SD), Sandra Rexetjord (SD) och Maftin Andersson (SD)
reserverar sig mot beslutet till formån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:
Airendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsftirbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturligl vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark part iln hjälp fcir våra
invånare.
Den djupare utredntngen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt korta
rader uttrycka att det är svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
ftirslagen.

Att auslå detta efter en återemiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förualtningen pekar ut
riktningen mot samordningsftirbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större forbund, där flera pafter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap
Samordningsförbu ndet Väst.

i

Socialnämnden beslutade den 27 april202I, $ 56, att foreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, $ 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

Ju

s

Utdragsbestyrka nde

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

sida

202r-09-22

13

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan

inom

skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen for Samordningsförbundet Väst.

2.

Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds

kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
. Socialnämndens beslut 2027-04-27, 5 56.
r Kommunfullmäktiges beslut 202I-06-23, 9 79.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utredning
. Arbetsutskottets beslut 202I-09-07, g 275.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 203.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet

Väst.

2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett,
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag,

Beslutet skickas

till

Samordningsforbundet Väst
Socialnämnden

J

ustera ndes

n

Utd

ragsbestyrka nde
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Kommun

Befolkning
16 - 64 år

% exkl. Me % inkl. Me

helår 2022 exkl. helår 2022 inkl.
Helår 2021 Mellerud
Mellerud

Skillnad med
Mellerud

Färgelanda

3 777

4,75%

4,46%

113 011

113 011

112 708

-303

Sotenäs

4 920

6,19%

5,81%

147 211

147 211

146 816

-395

Mellerud

5 157

0

153 888

153 888

Munkedal

5 969

7,50%

7,05%

178 598

178 598

178 119

-479

Tanum

7 069

8,89%

8,35%

211 511

211 511

210 943

-568

Strömstad

7 803

9,81%

9,21%

233 473

233 473

232 846

-627

Lysekil

8 042

10,11%

9,49%

240 624

240 624

239 978

-646

Orust

8 347

10,49%

9,85%

249 750

249 750

249 080

-670

Uddevalla

33 616

42,26%

39,69%

1 005 822

1 005 822

1 003 122

-2 700

Totalt
kommunerna:

84 700

100,00%

2 380 000

2 380 000

2 527 500

147 500

Exkl mellerud

79 543

VG regionen

79 543

100,00%

2 380 000

2 380 000

2 527 500

147 500

Staten/FK+AF

79 543

200,00%

4 760 000

4 760 000

5 055 000

295 000

9 520 000

9 520 000

10 110 000

590 000

Total budget

6,09%
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Ej besvarade medborgarförslag - kommunstyrelsen november 2021

Ärende
Ankom
2021-000165 2021-06-30

Namn
Birgitta Karlsson

Beskrivning
Medborgarförslag från Birgitta Karlsson gällande
byggåtervinning

Ansvarig
Fredrick Göthberg

Anmärkning
Inkom 2021-06-30
Anmäldes till KF
2021-09-27 § 80
Remiss till SBN

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-26
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1(1)

Dnr: KS 2021-000005

Handläggare:
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Redovisning av kommunstyrelsens ej besvarade
motioner och medborgarförslag, november 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av ej besvarade
motioner och medborgarförslag för november 2021.

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och nämnderna
två gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts
färdigt. Redovisning ska ske på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
november. I arbetsordningen står det även att en motion bör beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att motionen väcktes
Kommunstyrelsen redovisar 13 ej besvarade motioner. En av motionerna är nyligen
inkomna och har ej behandlats i Kommunfullmäktige än. Fyra av motionerna
väcktes under fullmäktige 2021-05-31 och nära att passera datum för svarstid.
Resterande åtta motioner har passerat datum för svarstid.
Kommunstyrelsen redovisar ett ej besvarat medborgarförslag. Förslaget har inte
passerat datum för svarstid.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör

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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Ej besvarade motioner - kommunstyrelsen november 2021

Teckenförklaring
Inom svarstiden
Svarstiden håller på att gå ut
Svarstiden har gått ut
Ärende
Ankom
2021-000224 2021-10-13

Namn
Liberalerna i
Munkedal

Beskrivning
Motion från Liberalerna om ökad
tillgänglighet

Ansvarig
Fredrick Göthberg

2021-000106 2021-04-26

Rolf Jacobsson, KD

Motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om extra löneökning för
vårdpersonal

Johanna Eklöf

2021-000105 2021-04-26

Rolf Jacobsson, KD

Motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om Digital Fixare

Liselott SörensenRingi

2021-000103 2021-04-23

Rolf Jacobsson, KD

Motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om tomter på Vadholmen
och Örekilsområdet

Ylva Morén

2021-000097 2021-04-20

Liza Kettil (S) Carina
Thorstensson (C)

Motion från Socialdemokraterna och
Centerpartiet om organisationsförändring

Ylva Morén

2021-000080 2021-03-31

Liza Kettil,
Socialdemokraterna

Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna
om satsning på fritidsgården

Liselott SörensenRingi

Anmärkning
Inkom 2021-10-13
Anmäldes till KF 2021-11-29
Ej behandlad FM
2021-04-26
Anmäldes till KF 2021-05-31 § 53
Remiss välfärdsnämnden
2021-04-26
Anmäldes till KF 2021-05-31 § 52
Remiss KFN
2021-04-23
Anmäldes till KF 2021-05-31 § 51
kommunstyrelsen för beredning
2021-04-20
Anmäldes till KF 2021-05-31 § 50
kommunstyrelsen för beredning
2021-03-31
Anmäldes till KF 2021-04-26 § 35
Remiss KFN
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2021-000023 2021-01-18

Liza Kettil (S) Carina
Thorstensson (C)

Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna
och Carina Thorstensson, Centerpartiet om
byggnation på Vadholmen

Ylva Morén

2021-01-18
Anmäldes till KF 2021-04-06 § 2
kommunstyrelsen för beredning

2020-000349 2020-12-07

Fredrik Olsson,
Kristdemokraterna

Motion från Fredrik Olsson,
Kristdemokraterna om att utreda lämpliga
skyddsåtgärder för att förhindra fortsatt
skadegörelse av kommunal egendom

Peter Berborn

2020-12-07
Anmäldes till KF 2021-04-06 § 1
Kommunstyrelsen för beredning

2020-000177 2020-04-29

Rolf Jacobsson, KD

Motion från Rolf Jacobsson, KD om
anställningsformen timanställd

Pernilla Niklasson

2020-000101 2020-03-02

Göran Nyberg (L)

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna, om
samlingssal i Munkedal

Liselott SörensenRingi

2019-000189 2019-09-19

Vänsterpartiet

Motion från Vänsterpartiet (V) - 6 timmars
Pernilla Niklasson
arbetsdag för undersköterskor inom vård och
omsorg med bibehållen lön

2019-000092 2019-04-15

Göran Nyberg (L)

Motion från Göran Nyberg (L) om
utvecklingsplaner för kommundelarna

2019-000051 2019-03-14

Sverigedemokraterna Motion från Christoffer Wallin (SD) om att
Munkedal
utveckla landsbygden i Munkedals kommun

2020-04-29
Anmäldes till KF 2020-06-29 § 65
kommunstyrelsen för beredning
2020-03-02
Anmäldes till KF 2020-06-29 § 63
Remiss KFN
2019-09-19
Anmäldes till KF 2019-10-28 §
107
Kommunstyrelsen för beredning
Ankom 2019-04-15
Anmäldes till KF 2019-04-29 § 33
Kommunstyrelsen för beredning
Ankom 2019-03-14
Anmäldes till KF 2019-03-25 § 24
Kommunstyrelsen för beredning

Eva Kläppe
Hellström
Eva Kläppe
Hellström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-21

Välfärdsnämnden

§ 81

Dnr 2021-000004

Redovisning till kommunfullmäktige av motioner och
medborgarförslag som inte beretts färdigt.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden
(och övriga nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till
fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit in till
fullmäktige, överlämnats till välfärdsnämnden för beredning och som inte
slutligt handlagts av fullmäktige. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.
Välfärdsnämnden redovisar vilka motioner och medborgarförslag som
inte beretts färdigt i bifogad bilaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inklusive bilaga
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förvaltningens
förslag och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut skickas till
Förvaltningschef för kännedom
Ekonom Välfärd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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194
Välfärdsnämnden
Bilaga till ärende - motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt
Pågående motioner:
Diarienummer

Ankom

Från

Beskrivning

Kommentar

Dnr KS 2021-87
Dnr VFN 2021-85

Beslut KF
2021-05-31 § 53

Rolf Jacobsson (KD)

Motion om extra löneökning
för vårdpersonal

Välfärdsnämnden behandlar
motionen på möte 2021-10-21
och överlämnas till fullmäktige
för beslut i november.

Pågående medborgarförslag:
Välfärdsnämnden har inga medborgarförslag för beredning.

2021-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 110

Dnr 2021-000002

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej
beretts färdigt 2021 Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.
Samhällsbyggnadsnämnden har inga obesvarade motioner.
Samhällsbyggnadsnämnden har ett obesvarat medborgarförslag att
redovisa. Detta planeras tas upp på Samhällsbyggnadsnämndens möte i
november.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-14
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för november 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna redovisningen och
finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna
redovisningen.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning
av motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-10-06

Administrativa enheten

Pågående motioner som ej beretts färdigt
Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

Kommentar

2021-06-03

Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna

Motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om Digital
Fixare

Liselott Sörensen
Ringi

2021-000042

Hanteras i KFN
2021-10-13

2021-04-29

Liza Kettil, Socialdemokraterna Motion från Liza Kettil,
Socialdemokraterna om satsning
på fritidsgården

Liselott Sörensen
Ringi

2021-000033

Hanteras i KFN
2021-11-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-13

Kultur- och
Fritidsnämnden

§ 44

Dnr 2021-000004

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej
beretts färdigt 2021 - Kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.
Kultur- och fritidsnämnden har två motioner som ännu är besvarad.
Motionen från Liza Kettil, Socialdemokraterna om satsning på
fritidsgården. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 att sända
motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. Motionen planeras
att besvaras av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-17.
Motionen från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om Digital Fixare.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända motionen till kulturoch fritidsnämnden för beredning. Motionen planeras att besvaras av
kultur- och fritidsnämnden 2021-10-13.
Inga medborgarförslag som ej beretts färdigt ligger inom kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-06
Sammanställning av motioner som ej beretts
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer på proposition förvaltningens förslag till beslut och
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

Barn- och
utbildningsnämnden

§ 94

Dnr 2021-000004

Redovisning av pågående medborgarförslag och
motioner som ej beretts färdigt 2021 - barn och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Det finns inga obesvarade motioner eller medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn - och
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn – och
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

Barn- och
utbildningsnämnden

§ 92

Dnr 2021-000143

Barnomsorgstaxa 2022
Sammanfattning av ärendet
Allmän förskola innebär att alla barn från och med höstterminen det år
de fyller tre har rätt till avgiftsfri förskoleverksamhet 525 timmar per år.
På förskolorna ingår den allmänna förskolan i den ordinarie
verksamheten. Respektive förskola planerar och schemalägger denna
verksamhet. Allmän förskoleverksamhet följer skolans läsår, det vill säga
ingen verksamhet under skolloven.
De barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar och behöver omsorg
utöver den tid som allmän förskola erbjuds och därför har en vanlig
barnomsorgsplacering, får istället en reducering av föräldraavgiften.
Detta avdrag är idag 30% av avgiften och infaller under terminstid, det
vill säga nio månader om året från september till och med maj. Inget
avdrag under sommaren.
Många vårdnadshavare reagerar över att de under sommaren betalar en
högre avgift än resten av året. Dessutom är avgiften högre under den
period då de flesta är lediga en längre tid på grund av sommarsemester.
Avgiften under sommaren är familjens normaltaxa, men eftersom de har
sänkt avgift övriga nio månader blir ändå upplevelsen att de får en
förhöjd avgift under sommaren.
Barn och utbildningsnämnden föreslår därför att en taxeändring görs så
att avgiften för dessa barn istället reduceras med 22% samtliga tolv
månader om året, vilket motsvarar ett 30% avdrag nio månader om
året. Familjerna får då istället en och samma avgift året om, vilket kan
upplevas mer rimligt ur ett vårdnadshavarperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Barn och utbildningsnämndens förslag på
förändrad avgiftsreducering till 22% tolv månader om året, för barn
berättigade allmän förskola. Beslutet gäller från 2022-01-01 och från
september det år barnet fyller 3 år till och med juli det år barnet börjar
förskoleklass.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Kommunfullmäktige godkänner Barn och utbildningsnämndens förslag på
förändrad avgiftsreducering till 22% tolv månader om året, för barn
berättigade allmän förskola. Beslutet gäller från 2022-01-01 och från
september det år barnet fyller 3 år till och med juli det år barnet börjar
förskoleklass.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Ekonomiavdelning
Barnomsorgssekreterare
Slutarkiv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

Barn- och
utbildningsnämnden

§ 93

Dnr 2021-000144

Avgift för ansökan om nyetablering av fristående
förskolor och fritidshem samt utökning av befintligt
godkännande.
Sammanfattning av ärendet
Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om skärpta krav på insikt,
lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva
verksamhet. Ändringarna innebär att kommunen får ta ut en avgift för
ansökningar om godkännande av fristående förskolor och fristående
fritidshem.
Till grund för avgiftssättningen är kommunallagens bestämmelser om
självkostnadsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut som
gäller. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än motsvarande
självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 §KL. Avgifter får alltså inte tas ut
till sådant belopp att de tillför kommunen en vinst. Avgiften måste även
bygga på likställighetsprincipen att alla som söker godkännande i
kommunen behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift.
Förändringarna kommer att gälla från 2022-01-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Förvaltningens förslag till beslut
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag
på avgift om 25 tkr för ansökan om nyetablering av fristående förskola
och fritidshem.
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag
på avgift om 15 tkr för ansökan om utökning av befintligt godkännande
för fristående förskola och fritidshem.
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag
på avgift om 15 tkr vid ägarbyte för befintligt godkänd fristående
förskola och fritidshem.
Besluten ska gälla från 2022-01-01.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag
på avgift om 25 tkr för ansökan om nyetablering av fristående förskola
och fritidshem.
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag
på avgift om 15 tkr för ansökan om utökning av befintligt godkännande
för fristående förskola och fritidshem.
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag
på avgift om 15 tkr vid ägarbyte för befintligt godkänd fristående
förskola och fritidshem.
Besluten ska gälla från 2022-01-01.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-29

203
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Dnr: KS 2021-000103

Handläggare:
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Svar på Motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om tomter på Vadholmen och
Örekilsområdet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända Rolf Jacobssons (KD)
inlämnade motion ”Motion om tomter på Vadholmen och Örekilsområdet”, daterad
2021-04-23 till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen föreslår att pausa försäljningen av tomträtter på Vadholmen och
Örekilsområdet och flytta hanteringen till Kommunstyrelsen samt beslut till
Kommunfullmäktige men anledning av att kommundirektör och kommunalråd har
meddelat att de avgår.
Det avgående kommunalrådet och kommundirektören som benämns i motionen har
avgått och nytt kommunalråd samt ny kommundirektör är på plats. Deras
inblandning i processen av tomtförsäljningen har varit utifrån funktion och ej
person. Sålunda kan arbetat fortgå.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Arbetet pågår enligt plan och markanvisningsprocess på tomt 2 Vadholmen är
påbörjad.

Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektören för kännedom
Rolf Jacobsson (KD) för kännedom

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

MUNKEDALS KOMMUN204
Kommunstyrelsen

2021 ·04- 2 3
Motion Tomter Vadholmen och Örekilsområdet 2021-04-23
Dnr

Med anledning av den uppkomna situationen i Munkedals kommun där Kommundirektör och
Kommunalråd meddelat sina beslut att avgå föreslår jag Kommunfullmäktige:
1.
2.
3.

Att omgående pausa arbete med och planer på försäljning av tomträtter på Vadholmen och
Örekilsområdet.
Att omgående fatta beslut om att återkalla delegeringen av försäljning av ovanstående
tomträtter från Samhällsbyggnadsnämnden.
Att omgående klargöra att frågan om framtida exploatering av Vadholmen och Örekilsområdet
skall hanteras av Kommunstyrelsen och beslut i frågan fattas av Kommunfullmäktige.

Munkedal 2021-04-23
För Kristdemokraterna i Munkedal

Rolf Jacobsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-13

Kultur- och
Fritidsnämnden

§ 46

Dnr 2021-000042

Svar på motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om Digital Fixare
Sammanfattning av ärendet
Motionären Rolf Jacobsson Kd vill att kommunen snarast öppnar upp
möjligheter för äldre människor med begränsad, eller ingen datorvana
att kunna få utbildning i olika digitala instrument. Kd vill även att det
inrättas en kommunal tjänst där äldre ges möjlighet att boka tid för
digital hjälp/utbildning via hembesök av en "Digital Fixare".
Förvaltningen menar att tjänsten redan finns då allmänheten genom
biblioteksansvarig regelbundet inviteras till digitalt café i Forum.
Tjänsten kommer också utvecklas genom att erbjuda möjlighet att delta
på caféet digitalt. Personer med begränsad möjlighet att ta sig till Forum
kan då koppla upp sig via Teams.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-30
Motion från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om digital fixare
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kultur och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion Kommunal Digital Fixare 20210421

Den tidvisa isolering som pandemin orsakat har påvisat brister i digitala kunskaper som utan åtgärder
i en framtid under en tid kan få till följd ett digitalt utanförskap. Vi i Kd Munkedal vill därför att
kommunen snarast öppnar upp möjligheter för äldre människor med begränsad, eller ingen datorvana
att kunna få utbildning i olika digitala instrument. Vi vill även att det inrättas en kommunal tjänst där
äldre ges möjlighet att boka tid för digital hjälp/utbildning via hembesök av en "Digital Hxare",

Munkedal 2021-04-21
För Kristdemokraterna i Munkedal

Rolf Jacobsson

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-26

207
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Dnr: KS 2020-000349

Handläggare:
Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa avdelningen

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om att
stoppa förstörelsen och skadegörelsen i Munkedals
kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående redovisning anses motionen
besvarad.

Sammanfattning
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med motion om att stoppa förstörelsen och
skadegörelsen i Munkedals kommun. Motionen avslutas med förslag till åtgärder
som kommunledningen uppmanas att fundera över.
Det kan konstateras att flera av de åtgärder som föreslås i motionen redan är
aktuella. Några av de föreslagna åtgärderna ligger utanför kommunens direkta
beslutsmandat.
Vidare arbetar kommunen fortlöpande med trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder utifrån gemensam lägesbild med samverkande parter,
vilka är polis, räddningstjänst, representant för näringslivet samt interna
verksamheter. Arbetet går under benämningen EST – Effektiv Samordning för
Trygghet. Vidare finns en grupp som arbetar mot enskilda ungdomar som riskerar
att hamna snett eller i kriminalitet, den s k SSPF-gruppen (skola, socialtjänst, polis
och fritid).

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser.
Folkhälsa
Upplevd trygghet och säkerhet är viktiga faktorer för god folkhälsa. De åtgärder
som föreslås i motionen är brottsförebyggande och trygghetsskapande. Flera av de
åtgärder som föreslås och som ligger inom kommunens mandat är redan införda
och andra är under bedömning eller uppstart.
Ylva Morén
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Administrativ chef

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-21

Välfärdsnämnden

§ 80

Dnr 2021-000085

Motion från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om
extra löneökning för vårdpersonal
Sammanfattning av ärendet
Rolf Jacobsson (KD) har inkommit med motion om att sjukvårdsbiträden,
undersköterskor och sjuksköterskor inom äldreomsorgen i Munkedals
kommun får extra lönepåslag på fem procent under 2021 och tre procent
under 2022 utöver de ordinarie lönepåslag de erhåller i de centrala och
lokala förhandlingarna.
Förvaltningens bedömning är att andra yrkesgrupper inom
välfärdsförvaltningen med motsvarande arbetsuppgifter skulle uppfatta
att de missgynnas med ett extra lönepåslag för anställda inom
äldreomsorgen. Det skulle i förlängningen innebära en omsättning på
personal och därmed en minskad kontinuitet i verksamheten.
Då välfärdsnämnden arbetar för att sänka sina kostnader på grund av ett
prognosticerat underskott på ca nio mnkr innevarande år, bedöms inte
kostnadsökningen vara möjlig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga ekonomisk beräkning
Motion från Rolf Jacobsson (KD)
Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Sten-Ove Niklasson (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att:
Det bör i sammanhanget anföras att lönebildningen på Svensk
arbetsmarknad sker mellan de parter som är bärare av det kollektivavtal
vilket normalt gäller för det område som är aktuellt.
Förhandling sker genom de förhandlingsordningar vilka parterna avtalat
om och som säkerställs genom MBL(lag om medbestämmande i
arbetslivet). Denna ordning ska respekteras då vi är medlemmar i
arbetsgivarorganisationen SKR och således bundna av mellanvarande
kollektivavtal. Detta tjänar parterna väl och innebär även ett löneskydd
och hindrar otillbörlig villkorskonkurrens.
Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till Sten-Ove Niklassons (S) yrkande
Regina Johansson (S): Bifall till Sten-Ove Niklassons (S) yrkande
Hans-Joachim Isenheim (MP): Deltar inte i beslutet
Christoffer Wallin (SD): Deltar inte i beslutet men vill tillföra en
protokollsanteckning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-21

Välfärdsnämnden

forts. § 80
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Sten-Ove Niklassons (S) yrkande, med
bifall från Karl-Anders Andersson (C) och Regina Johansson (S), och
finner att välfärdsnämnden bifaller förslaget enligt yrkandets lydelse.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Det bör i sammanhanget anföras att lönebildningen på Svensk
arbetsmarknad sker mellan de parter som är bärare av det kollektivavtal
vilket normalt gäller för det område som är aktuellt.
Förhandling sker genom de förhandlingsordningar vilka parterna avtalat
om och som säkerställs genom MBL(lag om medbestämmande i
arbetslivet). Denna ordning ska respekteras då vi är medlemmar i
arbetsgivarorganisationen SKR och således bundna av mellanvarande
kollektivavtal. Detta tjänar parterna väl och innebär även ett löneskydd
och hindrar otillbörlig villkorskonkurrens.
Reservation/Protokollsanteckning
Christoffer Wallin (SD): Vi har inget emot det som anförs i motionen vi
anser att höjda löner i kvinnodominerande yrken är bra för
jämställdheten. Men anser att nämnden i nuläget skall lägga pengarna
för att kunna ha konkurrenskraftiga löner vid rekrytering av kompetenta
vikarier under året.
Kommunfullmäktiges beslut skickas till
Förvaltningschef Välfärd för kännedom
Ekonom Välfärd för kännedom för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion 2021-04-21 om Extra Löneökning för Vårdpersonal anställda av Munkedals Kommun.

Vi föreslår att sjukvårdsbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor anställda inom äldreomsorgen i
Munkedals kommun får ett extra lönepåslag på 5% under 2021 och 3% under 2022 utöver det ordinarie
lönepåslag de erhåller i de centrala och lokala förhandlingarna.

Munkedal 2021-04-21

MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2021 -04- 2 6

För Kristdemokraterna i Munkedal
Dnr

Rolf Jacobsson

213
Initiativärende Kommunstyrelsen för fortsatt behandling i Kommunfullmäktige

Då det kommit till min kännedom att det föreligger påståenden att Kf:s ordf., i samtal med andra
representanter för Kf samt Ks, uttalat att i och med godkännandet av Sd-M-L-budgetens godkännande
har även en minskning av antal ledamöter i Kf samt styrelse och nämnder beslutats inför nästa
mandatperiod, vill jag härmed och på detta sätt meddela en awikande åsikt. Jag anser att antalet
ledamöter skall fastställas av Kf i det fall det skall ändras. Jag ifrågasätter även om Kf:s ordförandes
påstådda tolkning står i strid med hans roll som ordförande för Kf.
Med anledning av detta föreslår jag följande:

1.
2.
3.

Kf beslutar att antalet ledamöter i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden samt Barn- och
Utbildningsnämnden även under nästa mandatperiod fortsatt skall vara llst/nämnd.
Kf klargör om Kf:s ordförande i denna sin påstådda tolkning av fattat beslut i budgetfrågan har
tillgodosett Kf:s intressen eller sina egna och sitt partis intressen.
Kf tillsätter en beredning med representanter från alla i Kf representerade partier med uppgift
att diskutera, klargöra och fatta beslut om den framtida politiska organisationen i Munkedals
kommun.

Rolf Jacobsson
Gruppledare för Kristdemokraterna i Munkedal
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Dnr: KS 2020-000028

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Delårsrapport augusti för miljönämnden i mellersta
Bohuslän
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning
Miljönämnden har inkommit med delårsrapport för perioden januari-augusti.
Av rapporten framgår bland annat följande:
Ekonomi
Helårprognosen pekar på utfall i linje med budget. Utfallet påverkas starkt av om
man kan hålla en bra bemanning och därigenom hålla budget för intäkter under
hela året. Enheten behöver prioritera avgiftsfinansierad verksamhet framför
skattefinansierad verksamhet under sista tertialen.
Sjukfrånvaro
Nämnden hade en betydligt lägre sjukfrånvaro än föregående år. Sjukfrånvaron
avser i första hand korttidsfrånvaro. En del av sjukfrånvaron kan härledas till
omständigheter utifrån arbetssituationen och en del av sjukfrånvaron är inte
arbetsrelaterad. Individuella rehabiliteringsplaner med aktiviteter tas fram där
behov finns för att behålla den låga sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för
ökad frisknärvaro på individnivå.
Kompetensförsörjning
I Samhällsbyggnadsförvaltningens personalförsörjningsplan redovisas att det finns
behov av utbildning då handläggare byter ämnesområde eller då
omvärldsförändringar ställer krav på ny kompetens inom enhetens
ansvarsområden. Detta innebär ingen kostnad för nämnden. I övrigt anses
nämndens kompetensförsörjning som god och rekryteringssituationen är bättre än
tidigare år.
Verksamhet
Under 2020 var nämnden oförberedd på den tidsåtgång som smittskyddstillsynen
skulle innebära och nämnden blev tvungen att bortprioritera andra
verksamhetsmål. Detta visade sig i revisorernas granskning för 2020 där nämnden
fick måluppfyllelse som ett utvecklingsområde. En handläggare har nu anställts för
att under sommarmånaderna ansvara för den huvudsakliga trängseltillsynen. Det
har gett resultat och sommarens livsmedelskontroll har kunnat genomföras
planenligt. Även annan planerad verksamhet har kunnat genomföras enligt
verksamhetsplaneringen. I Lysekils kommun pågår en revidering av VA-planen
samt arbete med översiktsplanen där miljöenheten har varit delaktig. Munkedals
kommun bedriver också översiktsplanearbete. Även i Sotenäs kommun pågår
översiktsplanearbete och kommunstyrelsen har beslutat att inleda arbete med VAplan även i Sotenäs. Det arbetet har inneburit att miljöenheten nu har en ökad
handläggningstid för prövning av enskilda avlopp.

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

2021-11-01

KS 2020-000028

Måluppföljning
Nämndens styrande verksamhetsmål bygger på Sotenäs kommuns fullmäktiges
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Bedömningen av måluppfyllelsen
avser årets helårsprognos av måluppfyllelsen. Denna baseras på bedömda
helårsprognoser för de indikatorer som är kopplade till respektive mål.
Måluppfyllelsen är bra och de flesta målen bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser då den ekonomiska prognosen är i nivå med budget.

Inga andra konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarie
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Tjänsteutlåtande
Datum

Dnr

2021-10-25

MIMB 2021/1

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Maria Bylund
Chef Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Miljönämndens delårsrapport för januari-augusti 2021
Sammanfattning

I ärendet presenteras miljönämndens delårsrapport för januari-augusti 2021.
Redovisningen omfattar ekonomiskt utfall, personalfrågor samt uppföljning av
målrapporteringen.
Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner upprättad delårsrapport per augusti
2021.
Bilaga/Bilagor

Delårsbokslut augusti 2021 miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2021-09-22
Beslutet skickas till

Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadschef
Miljöchef

Maria Bylund
Chef miljönämnden i mellersta
Bohuslän

Eveline Savik
Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Delårsrapport augusti 2021
Ordförande och förvaltningschef
Ordförande: Eva Abrahamsson (M). Förvaltningschef: Eveline Savik. Enhetschef: Maria Bylund

Verksamhetsbeskrivning
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter och enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Måluppfyllelse
Nämndens styrande verksamhetsmål bygger på Sotenäs kommuns fullmäktiges verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning. Bedömningen av måluppfyllelsen avser årets helårsprognos av måluppfyllelsen.
Denna baseras på bedömda helårsprognoser för de indikatorer som är kopplade till respektive mål.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet kan kategoriseras på olika sätt. Ett av dem är att dela upp
dem mellan lagstyrd och målstyrd verksamhet. Den lagstyrda verksamheten avser hantering av anmälan av
enskilda avlopp, värmepumpar, livsmedels-, tobaks-, och läkemedelstillsyn, prövning av
strandskyddsdispenser etcetera Här ingår alltså ärenden där medborgarna vänder sig till nämnden för att få
sina ärenden prövade eller sin verksamhet kontrollerad. I rapporten finns detta redovisat under rubriken
övriga nyckeltal.
Härutöver har Miljönämnden i mellersta Bohuslän satt mål utifrån de uppdrag varje kommunfullmäktige
lämnar till nämnderna i form av inriktningsmål. Dessa redovisas här under rapporten måluppfyllelse. Med
anledning av den pågående pandemin har nämnden i år koncentrerat sin verksamhet till den lagstadgade
verksamheten och den trängseltillsyn som ålades miljönämnderna från och med 1 juli. Miljönämndens egna
mål har ändå kunnat uppfyllas i viss utsträckning medan andra fått prioriteras ner eller bort i nära dialog
mellan förvaltning och nämnd. Rapporten återkommer till detta under rubriken Årets verksamhet.
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4. KF Sotenäs: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun
4.1 MimB: Miljönämnden skapar goda förutsättningar för det lokala företagsklimatet och hållbar
tillväxt
Miljönämnden i mellersta Bohuslän deltar i de lotsgruppsmöten vi bjuds in till och skapar egna
informationsmöten när det finns behov. Arbetet med att sammanställa och implementera arbete enligt den
s.k. Rättviksmodellen har inletts.
Färre lotsgruppsmöten och informationsmöten än planterat har genomförts under pandemin, dels eftersom
pandemirelaterat arbete prioriterats och dels eftersom fysiska möten inte varit möjliga.
Indikator
Antal lotsgruppmöten
miljöhandläggare deltagit vid under
året.
Antal informationsmöten under året.
Andel remissvar för bygglov som
lämnats inom tre veckor, i %.

År 2020

Prognos
2021
15

Mål 2021

15

Utfall
2021
7

2
80%

1
85%

4
90%

4
100%

15
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6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv
KF: Munkedal ska skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan
KF: Alla barn och ungdomar i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa
och goda livsvillkor
KF: Lysekils kommun ska konsumera hållbart
KF: Lysekil kommun ska planera för ett hållbart samhälle
6.1 MimB: Miljönämnden ska verka för god hälsa genom att befolkningens, inte minst barn och
ungas, exponering för hälsofarliga kemikalier minskar
Arbetet med tobakstillsyn har påbörjats och kommer att avslutas under hösten. Även tillsyn av
flerbostadshus med inriktning egenkontroll och radonmätningar samt rökfria skolgårdar kommer att
genomföras under hösten.
Indikator
Andel försäljningsställen för tobak som
haft besök under året, i %.
Antal tillsynade egenkontroller för
flerbostadshus med tyngdpunkt på
radonmätningar
Andel högstadier och gymnasieskolor
som fått årligt tillsynsbesök.

År 2020

Prognos
2021
100%

Mål 2021

100%

Utfall
2021
50%

0

0

30

30

100%

20%

100%

100%

100%
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6.2 MimB: Miljönämnden ska verka för att Västerhavet ska uppnå god ekologisk status
Under året har nämnden tagit beslut om att prioritera tillsyn av marinor och fordonstvättar. Det arbetet
pågår och kommer avslutas under senare delen av året.
Indikator

År 2020

Antal marinor som haft tillsyn under
året

Utfall
2021
0

5

Prognos
2021
6

Mål 2021
6

8. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar
för att rekrytera, behålla och utveckla personal
8.1 MimB: Miljönämnden skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla
personal.
På enheten arbetar två nystartjobbare med sikte på att kunna arbeta som miljöhandläggare och
livsmedelsinspektör senare. All personal har en heltidsanställning i botten och sjuktalen ligger nu på en låg
nivå.
Indikator

År 2020

Prognos
2021
100%

Mål 2021

100%

Utfall
2021
100%

0

2

2

1

10.4%

2.3%

5.0%

8.4%

Utfall Jan Aug 2020

Utfall Jan Aug 2021

6.6
-7.6
-1.0

7.2
-8.5
-1.2

Budget Jan
- Aug
2021
6.8
-7.9
-1.1

Återstår
Jan - Aug
2021
0.4
-0.6
-0.2

Andel tillsvidareanställda som har en
heltidsanställning i anställningsbeviset,
i%
Antal personer som erbjudits en
praktikplats
Sjukfrånvaro total, i %

100%

Ekonomisk uppföljning
Driftsredovisning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Summa Resultaträkning
Periodens utfall, resultat och helårsprognos

Helårprognosen pekar på utfall i linje med budget. Utfallet påverkas starkt av om man kan hålla en bra
bemanning och därigenom hålla budget för intäkter under hela året. Enheten behöver prioritera
avgiftsfinansierad verksamhet framför skattefinansierad verksamhet under sista tertialen.
Nämnden har inte fått något utökat budgetanslag under året.
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Intäktsanalys
Intäkterna för perioden är 415 tkr högre än budgeterat utfall samt 593 tkr högre än motsvarande period
föregående år, vilket beror på god bemanning.
Ersättning från staten för trängseltillsyn på 276 tkr har resultatförts under första tertialet medan kostnaderna
för trängseltillsyn uppkommer under maj-september. Under andra tertialet har 97 tkr i ersättning för
trängseltillsyn resultatförts.
Undantaget det statliga bidraget för trängseltillsynen ligger periodens intäkter i nivå med budget. Detta på
grund av att verksamheten i huvudsak har kunnat drivas som planerat under första delen av året. Bidrag
från staten för trängselkontroll samt ersättning för sjukfrånvaro är av engångskaraktär vilket innebär att
arbetet med att höja avgiftsfinansieringsgraden måste vara fortsatt prioriterat.
Covid-19 kommer att påverka årets intäkter då enheten ansvarar för trängseltillsynen som bara är delvis
finansierad av staten.
Värt att notera är byggnadsnämndernas verksamhet är nära knuten till markförvaltning och räddningstjänst
samt miljönämndens verksamhet eftersom ansökningar till byggnadsnämnden i stor utsträckning remitteras
utan att regleras ekonomiskt. Avgifterna inflyter till byggnadsnämnderna men arbetet utförs även av andra
nämnder. För miljönämndens del ökade antalet bygglovsremisser från de tre kommunernas
byggnadsnämnder från 83 tkr till 111 tkr mellan åren 2019 och 2020. Miljönämnden har i budgetarbetet
inför 2022 aviserat att läget är ansträngt, men att situationen kan lösas genom att prioritera i andra delar av
den ramfinansierade verksamheten.
Kostnadsanalys
Kostnader för perioden är 593 tkr högre än budgeterat utfall samt 835 tkr högre än motsvarade period
föregående år.
Konsultkostnaderna uppgår till 585 tkr och ligger utanför budget. Konsultstödet har inneburit att nämnden
haft full bemanning trots tjänstledigheter och trängseltillsyn (både trängselkontrollant och ordinarie
personals arbete). Därmed har också nämndens intäkter kunnat garanteras.
Periodens utfall för lönekostnader är 7,145 tkr vilket är -37 tkr över budgeterat utfall. Personalkostnaderna
ligger alltså i princip i nivå med budget. Detta trots ökade och ej budgeterade kostnader för
trängselkontrollant under 3,5 månader motsvarande 146 tkr. Detta har rymts i budget på grund av
tjänstledigheter bland ordinarie personal. I intäktsanalysen har den statliga ersättningen för denna
verksamhet redovisats.
Åtgärder under året
För att nå ett resultat i nivå med budget behöver enheten arbeta aktivt med att höja
avgiftsfinansieringsgraden. Det finns goda förutsättningar då bemanningen är relativt god. Enheten behöver
prioritera avgiftsfinansierad verksamhet framför skattefinansierad verksamhet under sista tertialen.
Driftredovisning per verksamhetsområde

530 - Miljöchef
531 - Miljöchef (politisk organisation)
Summa Miljönämnden i mellersta
Bohuslän

Utfall Jan Aug 2020

Utfall Jan Aug 2021

-0.9
-0.1
-1.0

-1.1
-0.1
-1.2

Budget Jan
- Aug
2021
-0.9
-0.1
-1.1

Återstår
Jan - Aug
2021
-0.2
0.0
-0.2
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Ekonomisk verksamhetsanalys

Verksamheten miljöchef motsvarar driftredovisning ovan.
Resultatet för den politiska organisationen, som avser budget för Sotenäs kommuns politiker i
miljönämnden, ligger i nivå med budget vilket förväntas hållas även vid årets slut.

Investeringsredovisning
Nämnden har 2021 ingen budget för investeringar. Under året har inte heller några investeringar gjorts.

Personalrelaterad uppföljning
Sjukfrånvaro

Grafen visar sjukfrånvaron månad för månad, 2021 (mörk) jämfört med 2020 (ljus)
Nämnden hade en betydligt lägre sjukfrånvaro än föregående år. Sjukfrånvaron avser i första hand
korttidsfrånvaro.
En del av sjukfrånvaron kan härledas till omständigheter utifrån arbetssituationen och en del av
sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Individuella rehabiliteringsplaner med aktiviteter tas fram där behov
finns för att behålla den låga sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för ökad frisknärvaro på individnivå.
En handlingsplan håller på att tas fram för att behålla den låga sjukfrånvaro. Årets målvärde är en minskning
med minst 2 procent i jämförelse med förra årets höga nivåer.

Personalkostnader
Periodens utfall för lönekostnader är 7,145 tkr vilket är -37 tkr över budgeterat utfall. Personalkostnaderna
ligger alltså i princip i nivå med budget. Detta trots ökade och ej budgeterade kostnader för
trängselkontrollant under 3,5 månader motsvarande 146 tkr. Detta har rymts i budget på grund av.
tjänstledigheter bland ordinarie personal. I intäktsanalysen har den statliga ersättningen för denna
verksamhet redovisats.

Kompetensförsörjning
I Samhällsbyggnadsförvaltningens personalförsörjningsplan redovisas att det finns behov av utbildning då
handläggare byter ämnesområde eller då omvärldsförändringar ställer krav på ny kompetens inom enhetens
ansvarsområden. Detta innebär ingen kostnad för nämnden. I övrigt anses nämndens kompetensförsörjning
som god och rekryteringssituationen är bättre än tidigare år.

www.sotenas.se
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 8 av 9
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Övriga verksamhetsnyckeltal
Antal genomförda inspektioner:
-Livsmedel
-Tobak
-Läkemedel
-Miljöskydd
-Hälsoskydd
Antal energibrunnar
Antal livsmedelsregistreringar
Antal enskilda avloppsärende
Antal strandskyddsdispensärende
Antal diarieförda ärende totalt
Andel avslutade ärenden i förhållande till
inkomna:
-Enskilda avlopp
-Energibrunnar
-Miljöskyddsärende
-Hälsoskyddsärende
-Strandskyddsdispenser
Självfinansieringsgrad (Täckningsgrad
ekonomisk)

2017

2018

2019

2020

451
70
20
22
28
130
60
193
36
2 057

390
67
25
31
62
164
41
10
35
2 022

446
61
24
74
66
137
62
20
33
2 345

247
38
23
50
73
93
37
9
31
2753

80 %
83 %
38 %
72 %
47 %

83 %
82 %
68 %
57 %
47 %

103 %
110 %
79 %
116 %
82 %
51 %

109 %
78 %
167 %
129 %
51 %

2021

Dessa nyckeltal redovisas vid helårsbokslut.

Årets verksamhet
Under 2020 var nämnden oförberedd på den tidsåtgång som smittskyddstillsynen skulle innebära och
nämnden blev tvungen att bortprioritera andra verksamhetsmål. Detta visade sig i revisorernas granskning
för 2020 där nämnden fick måluppfyllelse som ett utvecklingsområde. En handläggare har nu anställts för
att under sommarmånaderna ansvara för den huvudsakliga trängseltillsynen. Det har gett resultat och
sommarens livsmedelskontroll har kunnat genomföras planenligt. Även annan planerad verksamhet har
kunnat genomföras enligt verksamhetsplaneringen.
I Lysekils kommun pågår en revidering av VA-planen samt arbete med översiktsplanen där miljöenheten
har varit delaktig. Munkedals kommun bedriver också översiktsplanearbete. Även i Sotenäs kommun pågår
översiktsplanearbete och kommunstyrelsen har beslutat att inleda arbete med VA-plan även i Sotenäs. Det
arbetet har inneburit att miljöenheten nu har en ökad handläggningstid för prövning av enskilda avlopp.

www.sotenas.se
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 9 av 9
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Revisorerna i Munkedals kommun

Till fullmäktige i Munkedals kommun
Organisationsnummer 212000-1330

Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2021

Vi har i enlighet med Kommunallagen översiktligt granskat Munkedals kommuns
delårsrapport per 2021-08-31. Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål
och riktlinjer för verksamheten samt mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning, såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål. Dessa mål skall följas upp i
delårsrapporten och i årsredovisningen.
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en granskning av en
årsredovisning.
Vi har i granskningen biträtts av sakkunnigt biträde från EY.
Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit:
Balanskravet
Av delårsbokslutet framgår att kommunen prognosticerar ett resultat på 26,5 mnkr för året.
Balanskravsresultatet förväntas bli 26,5 mnkr efter avräkning av reavinster. Det
prognosticerade resultatet enligt balanskravet är 12,2 mnkr högre än budget och 2,5 mnkr
lägre än föregående år. I delårsrapporten gör kommunen bedömningen att balanskravet
kommer att uppnås. Vi har ingen anledning att göra någon annan bedömning än kommunen,
beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos ändå innebär.
Måluppfyllelse - God ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen ska det i delårsrapporten finnas en uppföljning av de mål som
fullmäktige fastställt med betydelse för god ekonomisk hushållning. I mål- och resursplan
2021 samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning, har fullmäktige definierat god
ekonomisk hushållning. I Munkedals kommun definieras god ekonomisk hushållning som
att hushålla i tiden och över tiden. Vidare framkommer att kravet på god ekonomisk
hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha förutsättningar för att klara av
befolkningens behov både nu och i framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning
krävs att samtliga finansiella mål har uppnåtts samt att en övervägande del av de
verksamhetsmässiga målen har uppfyllts under året eller utvecklats i en positiv riktning i
förhållande till målformuleringen.
I budget 2021 har fullmäktige tagit beslut om tre finansiella inriktningsmål och fyra
verksamhetsmässiga inriktningsmål. Målen ska följas upp och bedömas utifrån om
kommunen bedriver en verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning.
Vi kan konstatera att det i delårsrapporten finns en uppföljning av både de finansiella och
verksamhetsmässiga målen samt en samlad bedömning av huruvida kommunen bedömer att
de bedriver sin verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Penneo dokumentnyckel: JGXCM-35IWM-JSDYA-JYO5T-6LD2T-3NXE5

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten
per augusti 2021 är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige
beslutat samt om delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat
och ställning. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges
behandling av densamma.
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I delårsrapporten framgår att endast två av de finansiella målen bedöms uppfyllas, ett av
målen bedöms inte uppfyllas. Av de fyra verksamhetsmässiga inriktningsmålen bedöms
samtliga delvis uppfyllas, samtliga inriktningsmål bedöms utvecklas i en positiv riktning.
Kommunstyrelsen gör bedömningen att full måluppfyllnad inte kommer att uppnås för vare
sig de finansiella målen eller verksamhetsmålen. Kommunstyrelsen bedömer att om inte
måluppfyllelsen ökar så riskerar kommunen att inte uppfylla kraven för god ekonomisk
hushållning.
I delårsrapporten beskrivs kommunens arbete med respektive mål på ett strukturerat sätt och
måluppfyllelsen för varje mål analyseras. Lag om kommunal bokföring och redovisning
ställer från och med 2019 krav på att mål för god ekonomisk hushållning ska utvärderas även
för bolagen med återkoppling till fullmäktige. Vi konstaterar att det i delårsrapporten saknas
uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning gällande kommunens bolag.

Vi konstaterar att det i delårsrapporten, i likhet med 2019 och 2020, saknas uppföljning av
mål för god ekonomisk hushållning gällande kommunens bolag. Det är styrelsens ansvar
att bereda målsättningar i budget inför beslut av fullmäktige. I vår mening bör styrelsen tillse
att målsättningar för god ekonomisk hushållning utarbetas och att dessa mål omfattas av
kommunens definition av god ekonomisk hushållning.
Revisorernas bedömning är att delårsrapporten, beaktat ovanstående noteringar och att
granskningen är översiktlig, i huvudsak är upprättad i enlighet med lagen om med kommunal
bokföring och redovisning och i allt väsentligt ger rättvisande bild av kommunens resultat
och ställning.

Munkedal den 13 oktober 2021

Claes Hedlund
Ordförande

Bertil Schewenius
Vice ordförande

Per-Göran Ekeroos

Håkan Skenhede

Johan Nilsson

Penneo dokumentnyckel: JGXCM-35IWM-JSDYA-JYO5T-6LD2T-3NXE5

Revisorernas bedömning:
Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att resultatet inte är förenligt med
vad fullmäktige bestämt, detta då ett av de finansiella målen, i likhet med föregående år inte
bedöms uppfyllas. Vi delar styrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning inte
uppnås.
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Projektplan – Grundläggande granskning 2021
Lekmannarevision Munkedals bostäder AB

Bakgrund



Om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt.



Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.



Om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver. Lekmannarevisorerna i Munkedals kommun har utifrån ovan och sin risk- och
väsentlighetsanalys beslutat att 2021 genomföra en grundläggande granskning av Munkedals
bostäder AB.

Syfte
Den grundläggande granskningen innebär att lekmannarevisorerna gör en översiktlig
granskning av bolaget. Syftet är att på en övergripande nivå undersöka om bolagets
verksamhet är ändamålsenlig. Vidare syftar granskningen till att undersöka hur verksamheten
förhåller sig till det kommunala ändamålet och övriga styrdokument samt bolagets system för
styrning, uppföljning och intern kontroll.

Metod och genomförande
Den grundläggande granskningen omfattar följande:
Dokumentstudier
 Löpande genomgång av styrelseprotokoll och handlingar


Insamling, genomgång och översiktlig analys av väsentliga styrdokument



Översiktlig genomgång av system för styrning, uppföljning och intern kontroll



Uppföljning av åtgärder utifrån föregående års granskning

Dialog
En dialog kommer genomföras med styrelsens presidium och VD. Vid dialog behandlads
frågor avseende bolagets styrning, interna kontroll och uppföljning.

Penneo dokumentnyckel: SA0JP-M1IE1-CSJBA-VJATH-Q6MAE-V3C2P

Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens kapitel 10. Av 3 § framgår att
lekmannarevisorernas uppdrag är att granska:
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Ansvarig verksamhet samt avgränsning
Den grundläggande granskningen omfattar Munkedals bostäder AB och avgränsas i enighet
med granskningens syfte.

Projektorganisation
Granskningen genomförs på uppdrag av lekmannarevisorerna i Munkedals kommun. Från
EY deltar Liselott Daun och Johan Palmgren. Liselott Daun kommer att vara projektledare
och ansvara för granskningens genomförande.

Oberoende och integritet är av central betydelse för den sakkunniges förtroende hos
uppdragsgivaren, granskad nämnd/styrelse eller andra berörda. Inför varje uppdrag ska därför
prövas om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för den sakkunnige.
I detta uppdrag har inget framkommit som kan ifrågasätta de sakkunnigas oberoende och
integritet.

Tidplan och arvode
Granskningen består av följande moment med tidplan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fastställande av projektplan
Bokning av dialog
Genomförande av dialog
Analys och rapportskrivning
Intern kvalitetssäkring av rapporten
Utkastet skickas till berörda för faktagranskning
Utformning av skriftlig granskningsredogörelse
Framtagande av förslag på granskningsrapport

Granskningen påbörjas i november 2021. Preliminärt sker
lekmannarevisorerna i samband med bolagets slutrevisionsmöte 2021.

avrapportering

till

Beräknad kostnad är 30 000 kr. Inga andra kostnader än moms tillkommer.

Rapportering
Granskningen sammanfattas i en granskningsredogörelse, vilken utgör redovisning och
avrapportering till bolagsstyrelsen och verkställande direktör avseende den granskning som
genomförts under året. I granskningsredogörelsen beskrivs granskningsinriktning och
eventuella rekommendationer. Förslag på granskningsrapport i enlighet med 10 kap. 5 §
aktiebolagslagen upprättas till lekmannarevisorerna inför bolagsstämman.

Penneo dokumentnyckel: SA0JP-M1IE1-CSJBA-VJATH-Q6MAE-V3C2P

Prövning av sakkunnigas oberoende och integritet

231

Kvalitetssäkring

Liselott Daun
Ernst and Young AB

Villkoren i denna projektplan godkännes:

Datum och underskrift i enlighet med digitala signaturer

Claes Hedlund
Lekmannarevisor
Per-Göran Ekeroos
Lekmannarevisor

Penneo dokumentnyckel: SA0JP-M1IE1-CSJBA-VJATH-Q6MAE-V3C2P

När rapporten avlämnas kommer den att vara faktaavstämd med företrädare, i första hand
respondenterna, för de områden som granskats. Som en del i vårt kvalitetsarbete följer EY
SKYREV:s riktlinjer avseende planering, rapportskrivning och avrapportering. Rapporten
kommer också att genomgå en intern kvalitetssäkring av EY. Ansvarig för kvalitetssäkringen
utses i ett senare skede.
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Dnr: KS 2021-000026

Handläggare:
Ulrika Karlsson
Anställd
Kommunstyrelsens förvaltning

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

Sammanfattning
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 201901-04 § 5.
Förteckning redovisar beslut tagna 2021-09-01 – 2021-10-31.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Förvaltningschef

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

234
Sida

DELEGATIONSFÖRTECKNING

1(2)

Datum

2021-09-01 – 2021-10-31

Kommunstyrelsens förvaltning

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

2021-10-05

76513

I

Personalenheten

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Anna Kling
Anställningsbeslut från område
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Välfärdsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Kultur- och fritidsförvaltningen för
september månad.

2021-10-04

76508

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
Inez Rossberg
punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd
Andersson
till färdtjänst för perioden 2021-0901 -- 2021-09-30.

2021-09-10

76353

I

Personalenheten

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Anna Kling
Anställningsbeslut från område
Barn- och utbildningsförvaltningen
och Välfärdsförvaltningen för
augusti månad.

2021-09-03

76288

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
Inez Rossberg
punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd
Andersson
till färdtjänst för perioden 2021-0801 -- 2021-08-31.

Diarienummer
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Datum

2021-11-01

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2021-09-02

76319

I

Håkan Sundberg

Kristin Karlsson

2021-000183

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
punkt 5.2.8 - Beslut att förlänga
avtal gällande
pensionsadministration och
tjänstepensionsförsäkring
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