
 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

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

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



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

Ledamöter 
Ordförande Martin Svenberg Rödin (M) 
1:e vice ordförande Anna Höglind (L) 

Terje Skaarnes (SD) 
Mathias Johansson (SD) 

2:e vice ordförande Erik Färg (S) 
Mikael Carlson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ersättare 
Lars Östman (M) 
Karin Blomstrand (L) 
Helen Greus (SD) 
Håkan Skenhede (SD) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Malin Svedjenäs (V) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 
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Kallelse/underrättelse 

Rubrik 

Tid: 

Plats: 

Justeringsdatum: 

Justeringsperson: 

Ordförande: 

Sekreterare: 

Kultur- och Fritidsnämnden 

onsdagen den 11 maj 2022 kl 14:00 

Kviströms Gästgiveri, Kviströmsvägen 23 455 31 

Munkedal 

2022-05-13 

Föregående möte: Terje Skaarnes (SD)

Martin Svenberg Rödin (M) 

Fredrick Göthberg 

Nr Ärende Anteckningar Sida 

1. Val av justerare - 

2. Fastställande av föredragningslista - 

3. Information till nämnd 2022

Dnr 2022-000006

- 

4. Information om byggnation av bollhall

Dnr 2019-000074

- 

5. Anmälan om delegationsbeslut 2022

Dnr 2022-000005

6 

6. Delårsrapport april för Kultur- och

fritidsnämnden.

Dnr 2022-000001

Handlingar skickas 

ut senare 

1 

7. Budget 2023, plan 2024-2025 för Kultur- 

och fritidsnämnden.

Dnr 2022-000002

Handlingar skickas 

ut senare 

1 
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8 

31 

8. Friluftsplan Munkedals kommun

Dnr 2022-000037

9. Svar till revisionen på grundläggande 
granskning 2021 Dnr 2022-000038

10. Fritidspris och fritidsstipendium - 2022 

Kulturpris och kulturstipendium - 2022 

Dnr 2022-000025

58 
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Diarienummer: 2022-000005 

Datum: 2022-05-04 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Fredrick Göthberg 

Kommunsekreterare 

Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut - mars 

och april 2022 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redogör för beslut tagna 

under perioden 2022-03-01 till 2022-04-30.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga konsekvenser 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga konsekvenser 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga konsekvenser 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

6



Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-03-01 – 2022-04-30 

Delegationsförteckning – mars 2022 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2022-03-01 1407 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt2.2.1 - Besluta om bidrag till 

ungdoms och idrottsföreningar samt 

övriga föreningar enligt fastställda 

bidragsregler 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2022-000028 

2022-04-25 1460 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 3.2.8 - Teckna avtal med 

Danspoolen. 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2022-000036 

7
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Diarienummer: 2022-000037 

Datum: 2022-04-28 

TJÄNSTESKRIVELSE 

JanOlof Karlsson 

Kultur och friluftsutvecklare 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Friluftsplan Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta Friluftsplan Munkedals kommun. 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till en kommunal 

friluftsplan som redovisar värdefulla frilufts - och naturområden i Munkedals 

kommun. Friluftsplanen är ett viktigt underlag för den fysiska planeringen och 

som stöd i arbetet med friluftsfrågor. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Välmående hos varje individ. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga konsekvenser. 

Folkhälsa 

Främjande av god hälsa 

Inga ytterligare konsekvenser 

Lise Lotte Sörensen-Ringi Ylva Morén 

Förvaltningschef Kommundirektör 

Barn och Utbildning, Kultur och Fritid 

8
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Beslutet expedieras till: 

JanOlof Karlsson 

Arkiveras 

9
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Plan 

Friluftsplan Munkedals 

kommun 

10
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Dokumentbeskrivning 

Typ Beskrivning 

Dokumenttyp: Friluftsplan Munkedals kommun 

Antaget av: Kultur och fritidsnämnden 

Antagningsdatum: Ange datum 

Diarienummer: 2022-000037 

Gäller till och med: Ange datum eller "Gäller tills vidare" 

Dokumentansvarig: JanOlof Karlsson/Kultur och friluftsutvecklare 

Revisionshistorik: Uppdateras vid förändringar i dokumentet 

11
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Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 

Syftet med friluftsplanen 4 

Definition av friluftsliv  4 
Forskning om friluftsliv  4 
Kommunal friluftsplan  5 

Nationella, regional och kommunala mål  
för friluftslivet 6 

Allemansrätten  6 
Tätortsnära natur  7 
Skyddad natur 8 

Friluftslivet i Munkedals kommun  9 
Vandringsleder, motionsspår, kanotled  10 

Smultronställen   12 
Naturreservat i Munkedals kommun   13 
Bad, båt och fiske  16 

Aktiviteter och åtgärdsplan för friluftsutveckling  18 

12



 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 4 av 19 

Friluftsplan Munkedals kommun 

Syftet med friluftsplanen 

Friluftsplanen ska utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag 

för översiktsplanering och detaljplanering, så att friluftslivets 
intressen tas tillvara och utvecklas. Aktiviteter och åtgärdsförslag för 

friluftslivet i Munkedals kommun presenteras i planen. Den är ett 
underlag för att bevara och utveckla värdefulla friluftsområden i 
kommunen. Planen fungerar även som ett bra informationsmaterial för 

den friluftsintresserade och för turister. 

Definition av friluftsliv 

I Naturvårdsverkets definition av friluftsliv anges: ”Vistelse utomhus i 

natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 

utan krav på tävling”. 

1)Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer - Regeringen.se 

Forskning om friluftsliv 

SCB:s statistik kring utövande av friluftsliv visar att omkring en 
tredjedel av befolkningen är friluftsaktiv 2. Statistiken visar också 
skillnader mellan olika grupper: störst andel friluftsaktiva har 

åldersgruppen 55 - 74 år, där omkring två femtedelar utövar friluftsliv 
frekvent. Inrikes födda är också i högre grad friluftsaktiva jämfört med 

utrikesfödda. Vidare är en större del av de som bor i glesbefolkade 
kommuner friluftsaktiva, än människor i storstäder och 
förortskommuner. Det finns studier som visar på att det är bra för 

såväl den fysiska som den psykiska hälsan, att vistas i naturen. Att 
röra sig i naturen är bra för både kropp och själ. Enligt Svenskt 

Friluftsliv räcker det 
med bara några minuter ute i skog och mark för att både puls och 
blodtryck ska gå ner, och mängden stresshormoner i blodet minskar 3. 

Friluftslivet är en av de vanligaste formerna av fysisk aktivitet och 
grunden för en människas livsstil läggs redan tidigt i livet, därför är det 

särskilt viktigt att arbeta för att främja friluftslivet i tidiga åldrar. 
 
2) Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) (scb.se) 

3) Ur informationsmaterial ”Mer friluftsliv”;  

http://svensktfriluftsliv.se/informationsmaterial/  
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Kommunal friluftsplan 

Kommunens inriktning är att skapa förutsättningar för goda 

möjligheter till motion och ett varierat friluftsliv för alla.  

Kommunen ska bidra till människors möjligheter att röra sig i naturen 

och utöva friluftsliv.  

Kommunen stimulerar till motion och friluftsliv genom att: 

• i samverkan med olika aktörer utveckla kvaliteten på kommunens
motionsspår, vandrings- och cykelleder.

• tillsammans med näringslivet och föreningar skapa attraktiva miljöer

för uteliv och rörelse.

• informera om kommundelarnas möjligheter för uteliv och rörelse.

Antaget av Kultur och fritidsnämnden 21-10-13 § 45 

Kommunen arbetar aktivt med friluftslivet för befolkningens 

välbefinnande och naturkontakt. Friluftsliv bidrar till ökad folkhälsa, 
förståelse för naturen och även till landsbygds-utveckling (genom 

exempelvis naturturism). Friluftslivet berör flera områden ex. idrotten 
och dess föreningsliv, ungdomar, folkhälsa och naturvård.  

Munkedals kommuns friluftsplan beskriver områden, anläggningar, 
smultronställen och dess betydelse för friluftslivet. Planen för 

friluftslivet ska vara aktuell och tas hänsyn till i kommunens översikts- 
och detaljplanering. Målsättning för friluftslivet ska ingå i planen och 
friluftsplanen ska ha ett tydligt hållbarhets- och 

tillgänglighetsperspektiv. Målet är att öka tillgängligheten till naturen 
för fler kommuninvånare och även för besökare. 

”Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl 

fungerande friluftsliv. Att planera friluftslivet långsiktigt är av stor vikt 
för ett bra friluftsliv för kommunernas invånare.” (Naturvårdsverkets 
förord i rapport 6533, Kommunala 

friluftsplaner)4 

Friluftsplanen ska ligga till grund för åtgärder som förbättrar 
tillgängligheten till naturområden. En ökad tillgänglighet ökar också 
möjligheterna för flera att ta sig ut i naturen och på så sätt få en ökad 

kunskap om naturvärden och intresse för naturvårdsfrågor.  

Värdefulla och attraktiva friluftsområden hyser ofta höga naturvärden. 
Friluftsplanen utgör ett viktigt dokument för att bevara och utveckla 
dessa, vilket i sin tur ger positiva effekter för den biologiska 

mångfalden.  

14
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För att kunna utveckla ett långsiktigt och hållbart lokalt friluftsområde 
behövs en genomarbetad friluftsplan så att insatserna för både 

friluftslivet och naturvården har tydlig styrning. Folkhälsoarbetet i form 
av förbättrad tillgänglighet för det rörliga frilufsarbetet anser vi går 

hand i hand med insatser för ett rikt växt- och djurliv.  
 

Förutom arbetet med naturbevarande och tillgängliggörande, är 
friluftsliv, folkhälsa, fysisk planering, park-, mark- och 
näringslivsfrågor i olika grad delar av den kommunala naturvården. 

 
4) http://www.naturvardsverket.se/Om-

Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6533-1/  

Nationella, regionala och kommunala mål för 
friluftslivet 
Alla människor ska ha möjlighet till naturupplevelser, välbefinnande, 
social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. De tio 

punkterna ska utgöra mätbara mål för friluftspolitiken och det 
övergripande målet är att stödja människors möjligheter att vistas i 
naturen och utöva 

friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet.  
De tio målen är: 

1. Tillgänglig natur för alla 
2. Starkt engagemang och samverkan 
3. Allemansrätten 

4. Tillgång till natur för friluftsliv 
5. Attraktiv tätortsnära natur 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
8. Ett rikt friluftsliv i skolan 

9. Friluftsliv för god folkhälsa 
10. God kunskap om friluftsliv 

 

Allemansrätten 

I Sverige betraktas allemansrätten ofta som ett kulturarv och ibland 

nästan som en nationalsymbol. Begreppet allemansrätt etablerades 

dock så sent som i mitten på 1900-talet, i samband med att 

friluftslivet i landet växte sig starkare och krävde mer utrymme.  

Den svenska allemansrätten har en stor betydelse, inte bara för den 

enskilda individen utan även för organisationer och turistnäring. 

Allemansrätten garanterar alla människors rätt att röra sig fritt i 

Sveriges natur och ger oss även rätt att plocka bär och svamp med 

mera.  
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                                              Men allemansrätten är en frihet under                                  

                                              ansvar, och för också med sig    

                                              skyldigheter. Vi måste visa varsamhet  

                                              och hänsyn för natur och djurliv såväl  

                                              som mot markägare och andra  

                                              människor i naturen. Allemansrätten  

                                              finns inskriven i en av Sveriges fyra  

                                              grundlagar och i Regeringsformens  

                                              kapitel om grundläggande fri- och  

                                              rättigheter står att ”alla ska ha tillgång  

                                              till naturen enligt allemansrätten”.  
 

 

 

 

5) http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-

promemorior/1999/01/ds-199978/   

6) Regional handlingsplan för friluftslivet – Västra Götaland (idrelay.com) 

 

Allemansrätten i sig är ingen lag och det finns heller ingen lag som 

exakt definierar den; allemansrätten omges av lagar som sätter 

gränser för vad som är tillåtet men svensk lagstiftning nämner bara 

övergripande allas tillgång till och ansvar för naturen, och det här gör 

att osäkerheten om vad allemansrätten egentligen innebär ofta är stor, 

och vad som är tillåtet att göra i naturen är ibland svårt att ge exakta 

besked om. 

 

”Allemansrätten tryggar allmänhetens tillgång till naturen. Det är 

därför angeläget för oss alla att slå vakt om denna urgamla sedvana, 

inte minst genom att tillämpa den med omtanke.” Ur 

Naturvårdsverkets publikation Allemansrätten – vad säger lagen?7 

I skyddade områden kan allemansrätten i vissa fall vara begränsad 

eller utökad genom särskilda föreskrifter. Några sådana områden kan 
exempelvis vara naturreservat, Natura 2000-områden, naturminnen, 

strandskyddsområde, djur- och växtskyddsområde eller kulturminne. 
Människor som rör sig i naturen har ett eget ansvar att ta reda på vilka 
bestämmelser som gäller i det aktuella området.  
 
7) Allemansrätten – vad säger lagen? (naturvardsverket.se) 

 

Tätortsnära natur 

I Sverige bor mer än 80 procent av befolkningen i tätorter. Möjligheten 

att utöva friluftsliv är av stort värde för många människor och så 
många som cirka 40 % värderar det så högt att det påverkar deras val 
av bostadsort och bostadsområde. Det tätortsnära friluftslivet är därför 
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viktigt att beakta när det gäller användningen av mark och vatten i 
anslutningen till tätorter.  

De allra flesta anser att det är kommunernas och statens ansvar att 

skydda mark som är lämplig för friluftsliv. Tätortsnära natur bör inte 
ligga längre ifrån bostaden än att det är gångavstånd, man bedömer 

avståndet till 1 km, som längst 2 km. Desto närmare ett friluftsområde 
man bor desto oftare besöker man det. 

Skyddad natur 
Värdefull natur kan på olika sätt skyddas mot exploatering eller andra 
ingrepp. Syftet är ofta att bevara den biologiska mångfalden, men 

naturskyddet kan också vara inriktat på att upprätthålla möjligheter till 
rekreation och friluftsliv. Natur-reservat är den vanligaste 

skyddsformen. 
Skyddsbestämmelserna anpassas för varje reservat beroende på syftet 
med reservatsbildningen. Strandskydd är en lag som stärker 

allemansrätten vid vatten. Strandskyddet ska trygga förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsmiljöer för växt och 

djurliv. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på 
land och 100 meter ut i vattnet, längs hav, sjöar och vattendrag. 

Strandskyddet kan utökas upp till 300 meter.  

8)Naturvårdsprogram Munkedals kommun

Kvistrums naturreservat 

17
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Friluftslivet i Munkedals kommun 
Munkedals kommun har mycket goda förutsättningar för friluftsliv 
bland annat genom rika och unika tillgångar till natur- och 

kulturmiljöer, varav flera är utpekade som riksintresse för både 
friluftslivet och kulturarvet. 
Havet, sjöarna och naturen är viktiga tillgångar för kommuninvånarnas 

möjligheter att utöva friluftsaktiviteter och tillgodose en ökande 

efterfrågan på upplevelser. 

9)Sveriges friluftskommun (naturvardsverket.se)

Friluftsliv i den kommunala förvaltningen 

Flera olika kommunala förvaltningar ansvarar för 

frågor som rör friluftslivet: 
• Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för fritidsfrågor
• Kommunledningsförvaltningen ansvarar för naturvård

och folkhälsa
• Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för hänsyn vid

exploatering och byggnation, förvaltande av allmän plats,
parker och bostadsnära rekreationsområden

• Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att friluftsliv är

en naturlig del i skolans arbete

Friluftsområden i Munkedals kommun 

Vandringsleder, motionsspår och klätterleder 

I friluftsplanen används begreppen motionsspår, 

spår och leder enligt följande: 
 Motionsspår är anlagda rundslingor och försedda

med spårmärken. Ibland finns avståndsmärken. De kan vara

mer eller mindre markberedda.
 Spår avser markerade naturliga stigar/spår, endast mindre grad

iordningställda och underhållna.
 Leder följer i stort naturliga stig- och/eller vägsträckningar,

markerade med ledmärken eller andra ledsymboler.

Naturstigar kan vara såväl spår som leder med natur- och eller 

kulturinformation. De är oftast slingor. 

Kanotled som ej behöver vara uppmärkt annat än vid 

iläggningsplatser, vid kanotlyft samt vid andra hinder. 

Beskrivning och kartor av spår och leder finns på kommunens 
hemsida.

10) Vandringsleder och strövområden - Munkedals kommun

18
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Vandringsleder: 
 

 
 

 

Bohusleden sträcker sig 37 mil genom Bohuslän varav ca 7 mil går 
igenom Munkedals kommun. Kommunalt avtal med Västkuststiftelsen 

som förvaltar leden. Skötselavtal finns upprättat mellan kommunen 
och Friluftsfrämjandet Munkedal. 
 

Kynnefjäll. Från Kasebo utgår flera leder av varierande längd och 
svårighetsgrad. Några av lederna ansluter till Bohusleden. 

Informationstavla finns vid parkeringsplatsen. Gångvägen från 
parkeringen till vindskyddet och grillplatsen vid Lilla Holmevattnet är 
tillgänglighetsanpassad. Förvaltas av Västkuststiftelsen. 

 
Torreby. Här finns Flaggberget med en led som är 2,5 kilometer lång 

och ligger alldeles norr om och i anslutning till golfbanan. 
Leden börjar och slutar vid golfbanans parkering, går österut och 
svänger upp norrut i skogen mitt emot herrgården. 

 
Leden över Trebeneberget vid Torreby är 7 kilometer lång, börjar vid 

golfbanans parkering och går västerut mot Färlevfjorden. Förvaltas av 
Göteborgs Stift. 
 

Tose leden. Lättillgänglig led på befintlig grusväg som utgår från f d 
Naturbruksskolans ekonomibyggnader i Dingle och är 3 km lång. 

Underhålls(?) av AME Munkedals kommun. 
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Viksjöleden. Går från Hattefjälls bro till Valbo-Ryrs kyrka. Sträckan är 
cirka 4,3 kilometer lång och går genom ett mycket varierat landskap. 

Vandringen är krävande då den går både längs sjökanten och upp på 
höga höjder. Underhålls av Valbo Ryrs Sockenförening. 
 

Bärfendal. Här kan man vandra på Bottneberget, Tyberget eller runt 
Hedumsvatten. Samtliga leder startar och slutar vid Bärfendals 

hembygdsgård och dessa förvaltas av Bärfendals Hembygdsförening.  
 
På Skottfjället, i kommunens västra del, kan man träffa på en stor 

mängd olika natur- och kulturlämningar. Följer man den så kallade 
Skörbostigen kommer man fram till fjällets rand med en fantastisk vy 

över Bärfendal. 
 
Maltes stig vid Örekilsälvens utlopp i Saltkällefjorden ligger Maltes 

stig som är cirka 4,5 kilometer lång. Utgångspunkt och parkering är 
vid Saltkällan och stigen går runt Rödberget och utefter älven. Stigen 

är barnvagns- och rullstolsvänlig. Underhålls av Intresseföreningen 
Maltes stig. Här erbjuds vida utblickar över fjord- och 
kulturlandskapet. 

 

Klätterleder 

Området kring Bärfendal erbjuder områden av  

klättringsleder med fantastisk granit med naturligt 

säkrade spricklinjer i världsklass. Bohusläns  

Klätterklubb har klubbstuga här. 

 

 

Motionsspår: 

Hällevadsholms motionsspår. 2 km beläget vid  

Kolstorpsvattnets och utgår från fotbollsanläggningen. Elbelyst. 

 

Hedekas motionsspår. Beläget bakom Hedekas Bygdegård och är 2 km 

lång. Elbelyst. 

 

Munkedal motionscentral. I den nordöstra delen av Munkedals tätort 

finns ett välskött 2,5 kilometers elljusspår som drivs av Munkedals 

Skid- och Cykelklubb. Förutom det elbelysta spåret finns flera andra 

iordningsställda spår med olika längd. Det finns också ett utegym som 

är fritt för allmänheten att använda.  

Kanotcentral och kanotled 

Kanotcentralen drivs och förvaltas av Friluftsfrämjandet Munkedal. Den 

4 mil långa kanotleden, Flottarleden sträcker sig från kanotcentralen 

vid Kaserna genom Strömmarna naturreservat via Viksjön, 
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Munkedalsälven och upp mot sjösystemen i Färgelanda kommun och 

Uddevalla kommun. Här finns iordningställda vindskydd och tältplatser. 

Flottarleden 

Bilaga1: Karta vandringsleder, motionsspår, kanotled, båt och badplatser 

Smultronställen  
Ordet smultronställe används ofta för att beskriva ett trevligt 

utflyktsmål med höga natur, kultur – och friluftsvärden. Det är en plats 
dit man som boende och besökare gärna kommer tillbaka fler gånger, 
någonstans där man kan koppla av och må bra. Nedan listas några 

välbesökta och uppskattade platser och miljöer i Munkedals kommun. 

Borgmästarbruket, Torp 

Lerberg, Torp 
Stenehed, Hällevadsholm 
Lökeberg, Tungenäset 

Kvistrumberget, Munkedal 
Torreby kulturmiljö 

Vinterberget, Dingle 
Gamla Bruket, Munkedal 
Kasebo, Kynnefjäll 

Kaserna, Munkedal 
Skottefjäll, Bärfendal 

Vågsäter, Valbo Ryr 
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Naturreservat och områden av riksintresse för friluftslivet. 

Kvistrum (1) 
Berggrunden består av gnejs med inslag av kalkhaltig dioritskiffer, 
som tillsammans med ett gynnsamt lokalklimat utgör de viktiga 
förutsättningarna för en rik och exklusiv flora. Sluttningarna består av 

lövskog med framför allt alm, ask, lind, lönn, ek och hassel. Örtfloran 
är yppig med bland annat kärrfibbla, springkorn, hässleklocka, liten 

nunneört och kransrams. En botanisk raritet i länet är murrutan som 
växer på klipphyllor. 
 

Strömmarna (2) 
Naturreservatet Strömmarna utgörs av en canyon-liknande dalgång 

kring Munkedalsälven med jättegrytor, lövskogar och barrskogsklädda 
branter. Genom reservatet går Bohusleden på båda sidor av vattnet 
där hängbroarna möjliggör att ta sig runt. Vindskydd och rastplatser 

följer leden.  
 
 

Kynnefjäll (3) 
Kynnefjäll är ett platåområde som begränsas av Bullaresjöarnas sänka 

i väster och Örekilsälvens dalgång i öster. Den mycket jordfattiga 
platån genombryts av parallella sprickdalar med vattendrag och på 
många ställen långsmala sjöar. Skogsallmänningen är ett viktigt 

dokument över Bohusläns skogs historik. Här finns övernattningsstuga 
vid Vaktarkullen som ligger vid Bohusleden som går igenom 

reservatet. Förutom stugan finns även vindskydd och rastplatser som 
ombesörjs av Västkuststiftelsen. Från Kasebo utgår ett flertal 
vandringsleder. 

 
Södra Harska (4) 
Landskapet i Södra Harska består av en bäckenformad sluttning ner 
mot Kärnsjön. I sluttningen rinner flera kallkällor upp, och genom 

deras erosion har små raviner bildats. 
Området ingår i ett gammalt kulturlandskap som består av åker, betad 
hagmark och inslag av träddungar. Det vackert formade isranddeltat 

kan iakttas från både de omgivande vägarna och Kärnsjön. 

Vågsäter (5) 
Vågsäter naturreservat utgörs av en grusavlagring, som har stora 
geologiska värden.  
Avlagringen ligger vid änden av Viksjön, där den delar dalgången som 

en barriär. Den har betydelse för tolkningen av den senaste 
nedisningen och israndlägena i denna del av Bohuslän. 

Avlagringens ytformer visar dels en vacker och lättolkad morfologi och 
har bearbetats av havsvågorna under landhöjningsperioden. I de ytliga 
sedimenten på avlagringen kan man med lätthet finna de fossil som 

gör det möjligt att tolka den mångtusenåriga utvecklingen, 
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vegetationshistoriskt och klimatologiskt, inom denna trakt. Bohusleden 
sträcker sig delvis igenom detta område. 

Vågsäter bokskog (6) 
Naturskog med utrotningshotade mossor och lavar. 

Bokskogen är belägen på en östsluttning cirka en kilometer, söder om 
gården Vågsäter i Valbo-Ryr. Skogen är med största sannolikhet 

spontan och som sådan landets nordligaste belägna. Bokskogen har 
inte skötts i skoglig mening och har många förmultnade eller stående 
döda träd. Naturskogskaraktären förstärks dessutom av ett flertal 

sällsynta eller mindre allmänna mossor och lavar knutna till 
bokstammarna. 

 

Hakerudssjön (7) 
Områdets värde ligger främst i skogarna som är fria från påverkan av 
det moderna skogsbruket. 

Här finns en av de från biologisk mångfaldssynpunkt finaste 
barrskogsmiljöerna i Bohuslän med bland annat lunglav, purpurmylia, 

stor aspticka, blylav, västlig njurlav, stubbtråd-mossa samt en rik 
tillgång på skogshöns, främst tjäder men även orre och järpe. 

 
Gunnarsbo (8) 
Naturreservatet utgörs av en grusavlagring från den senaste 

nedisningen och israndlägena i denna del av Bohuslän och som är 
skyddad för sina geologiska värdens skull. Den har väsentlig betydelse 

för landskapsbilden i Örekilsälvens dalgång och den pastorala 
skönheten i sig.  
 

 
Gunnarsbo 
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Bredmossen, Kynnefjäll (9) 

Mossen består av en terrasserad översilningsmyr som sluttar mot norr. 

Den påminner med sina stora kärrdråg, tuvor och höljor liksom stråk 

av öppen myrjord om de norrländska myrarna. Runtom mossen finns 

den karakteristiska laggen. Det vill säga kärr som ligger mellan 

fastmarken och den egentliga mossen. 

Som de flesta myrar så är Bredmossen näringsfattig med få växtarter. 

Förutom de olika vitmossarterna finns det kärlväxter som myrsälting 

och tuvsäv. I kärrdrågen växer flaskstarr, trådstarr och myrlilja. 

Ljungpipare häckar regelbundet och här finns såväl orre, ängspiplärka 

som ormvråk. 

Malevattnet (10) 

Malevattnet ligger i ett platå- och sprickdalslandskap. Naturreservatet 

är uppdelat i fyra delområden med gammal barrskog, främst 

hällmarkstallskog, och en del surdråg. Närheten till naturreservatet 

Kynnefjäll gör att Malevattnet ingår i ett stort område av 

vildmarkskaraktär. 

 

Bredmossen, Hensbacka (11) 

Bredmossen som delas mellan Uddevalla och Munkedal är en flikig och 

mångformig myr som domineras av en stor excentrisk mosse. Det vill 

säga mossens högsta punkt är förskjuten från mossens centrum till en 

mer perifer del av mossen. Jämför centrisk som är mitt på.På mossen 

kan man se stora lösbottenhöljor, några små gölar och flera mindre 

dråg som korsar mossen. På mossen växer kallgräs, dystarr, 

myrsälting, vitag, brunag och samtliga sileshårsarter. I kanten av 

myren finns randtallskog och den för myren typiska laggen. Det vill 

säga kärr som får sitt vatten både från omgivande fastmark och från 

nederbörd. Fågellivet är rikt och på mossen häckar regelbundet 

ljungpipare. Ängspiplärka, orre och ormvråk hör också till områdets 

fauna. 

Herrestadsfjället – Vågsäter – Viksjön – Modalen – Kaserna 

(12) 

I kommunens södra del gränsar Uddevalla kommun och 

Herrestadsfjället. Området är av riksintresse för friluftslivet och är 

utsett som ett kommunalt naturreservat i Uddevalla kommun. 

Här finns en del kala berg och fukthedar som minner om den tid när 

fjället var skoglöst, men för övrigt domineras området av barrskogar. 

Bohusleden går genom området och in i Munkedals kommun. Utefter 

leden finns rastplatser med vindskydd och eldstäder. Leden följer del 
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av Viksjön där kanotleden Flottarleden finns. Vid Modalen, intill 

Strömmarnas naturreservat finns stuga, vindskydd och eldstad.  

Bilaga 2; Naturvårdsområden och Naturreservat i Munkedals kommun 

Bad, båt och fiske 

Badplatser     

Gårvik, Hällevadsholm, Sannesjön och Saltkällan är de badplatser som 

sköts av kommunen. Utöver dessa finns det fler platser som nyttjas av 

invånarna såsom Kärnsjön och Viksjön. 

 
Sannesjöns badplats 

Båt 

Gullmarsfjorden är kommunens kontakt med Västerhavet.  Munkedals 

Hamn, Gårvik med bl a kommunal gästbrygga 4 platser, Carlanders 

varv och Torreby hamn erbjuds båtplatser.  

Fiske 

Kommunen bjuder på fina fiskevatten i både söt och saltvatten.  

Örekilsälven är en av Sveriges få vildlaxälvar på Västkusten. 

Gullmarsfjorden är landets enda tröskelfjord som innebär att 

mynningen är grundare än längre in i fjorden.  
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Lax vid Brålandsfallet 

Fiskevårdsområden; 

Bullarens FVOF 

Kärnsjöns FVOF 

Nedre Örekilsälvens FVO-förening (Örekilsälvens Laxfiske) 

Viksjöns FVO-förening 

Örekilsälven- och Hajumsälvens FVO-förening 
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Aktiviteter och åtgärder för lokal friluftsutveckling 

Nedan förslag till åtgärder som delvis kopplas samman med den 

Regionala handlingsplanen för friluftsliv för Västra Götaland.  

 

6) Regional handlingsplan för friluftslivet – Västra Götaland (idrelay.com) 

Åtgärdsförslag               Ansvarig 

 Kommun Lst VGR Förening 

Utveckla friluftsområdena 

i Bärfendal och 

Örekilsälven inom 

Munkedal. 

X   x 

Skapa en kommunal 

friluftsidentitet. 
X   x 

Främja tätortsnära 

friluftsupplevelse. 
X   x 

Årliga kvalitéts säkringar 

av leder, rastplatser, 

informationsskyltar. 

X   x 

I välbesökta 

naturområden verka för 

att sprida allmänheten till 

andra områden för att 

minska slitage. 

X x x x 

Information om 

allemansrätten i skolor 

och för allmänheten. 

X x  x 

Flera bra vindskydd 

och/eller tältplatser samt 

eldplatser. 

X  x x 

Utökad information om 

biotoper, kulturhistoria 

med mera längs lederna.  

X x   

Skapa nedladdningsbara 

kartor på lokala 

vandringsleder. 

X x x  
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Information på hemsidor 

om regler som gäller för 

Mountainbike, elcykel eller 

andra nya sätt att ta sig 

fram i terrängen. 

X x x 

Skyltning från hållplatser 

fram till vandringsled eller 

naturreservat. 

X x 

Skapa Fritidsbank för 

gratis friluftsutrustning. 
X 

Anordna friluftsdagar i 

skolorna. 
X x 

Pedagogiska naturstigar 

för barn. 
X x 

Riktade insatser med 

information om det lokala 

friluftslivet för ökad 

folkhälsa, livsglädje och 

respekt för naturen. 

Friluftsliv blir en hälso-

främjande arena för att 

utjämna hälsoskillnader 

mellan olika grupper.  

X x 

Ge friluftsfrågorna stor 

vikt i detalj – och 

översiktsplanerings 

arbetet. 

X 

Samordna GIS arbetet 

med information. 
x x 

28










 
 















































 






   
















t

t
s s

s s

s

s

t

s

t

s

s

¬

¬
¬

¬

¬

s

s

i

Datum: 2022-04-26

0 4 82 Kilometer

 Bohusleden

Badplats

¬ Båtplatser
t Motionsspår
s Vandringsled

Utvecklingsområde vandring

i Kanot

29



g
g

g

g

g

g

g
g

g

g

g

g

g
g

g

g

g

g

g
g

g

g
g

gg

g

g

g
g

g

g

g

g

g

g
g

g
g

gg

g

gg

g

g

g

g
g

g

g

g
g

g

g

g
g

g

g

g

g

g g

g

g

g

g

g

g
g

g

g
g

g

g g

g
g

g

g

Datum: 2022-02-15

Teckenförklaring

Naturreservat
Naturvårdsområden

0 4 82 Kilometer

1

2

3

4

8

9

10

11 12

7

6

5

30



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

2022-05-02 Dnr: KFN 

Kultur- och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Svar på grundläggande granskning 2021 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till 

kommunrevision utifrån deras grundläggande granskning 2021. 

Sammanfattning 

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Munkedals 

kommun genomfört en grundläggande granskning 2021. Syftet med granskningen 

har varit att ge revisionerna underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt 

granska kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kommunallagen och god 

revisionssed.  

EY sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut 

säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige bestämt. Granskningen visar att nämnderna uppvisar en svag 

måluppfyllelse, undantaget Samhällsbyggnadsnämnden, för helåret 2021 och 

behöver stärka sin målstyrning.  

Granskningen visar även att nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete 

med internkontroll i enlighet med riktlinjerna. EY noterar dock att det inte framgår av 

nämndernas internkontrollplaner när uppföljning av kontrollmomenten ska ske, vilket 

är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 

Förslag till ändringar utifrån påpekade brister 

Stärka målstyrningen 

Vid uppföljning av målen i delårsrapporterna per april och augusti kommer 

förvaltningen också redovisa en prognos för måluppfyllelse per helår, i löpande text. 

Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontroll-

momenten ska ske.  

Planen är att Kultur- och fritidsnämnden i november 2022 tar beslut om 

Tillämpningsanvisningar för internkontroll. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

Kommunrevisionen 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidsnämnden 
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1. Sammanfattning 

EY har genomfört en grundläggande granskning av styrelse, nämnder och fullmäktiges 

beredningar i Munkedals kommun på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med 

granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt 

granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen 

har genomförts genom dokumentstudier och nämnddialoger. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att 

bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse. 

Granskningen avser verksamhetsår 2021. Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet 

i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning som en del av 

redovisningsrevisionen. Nämndernas måluppfyllelse har granskats per delårsrapport i augusti 

2021. Utifrån kraven i kommunallagen och God sed samt kommunens styrmodell har vi tagit 

fram revisionskriterier som styrelse och nämnder ska uppfylla för att ha säkerställt ett 

ändamålsenligt arbetssätt. I figuren nedan sammanställs vår bedömning av nämndernas 

arbete med att säkerställa tillräcklig styrning, uppföljning och internkontroll. Bedömningarna 

grundar sig på granskningens revisionskriterier och har resulterat i ett antal 

rekommendationer. 

 Figur 1. Sammanställd bedömning för KS, VFN, BUN, SBN och KFN utifrån revisionskriterier 

 

     Antal nämnder som säkerställt, i allt väsentligt säkerställt eller i huvudsak säkerställt en tillräcklig styrning, 

uppföljning samt internkontroll.  

     Antal nämnder som delvis eller i viss utsträckning säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning samt 

internkontroll. 

     Antal nämnder som inte säkerställt eller inte fullt ut säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning samt 

internkontroll. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet 

med kraven i kommunens styrmodell. 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig internkontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 

kommunallagen samt kommunens styrmodell. 

 Har jävsnämnden och överförmyndaren utövat respektive uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagen 6 kap. 7 § 

 God revisionssed 2018 

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

 Kommunens styr- och ledningssystem. 

 

1 Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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2.4. Avgränsning  

Granskningen avser verksamhetsåret 2021 och omfattar kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

jävsnämnden, överförmyndaren.  

Valnämnden och kommunfullmäktiges beredningar omfattas inte av granskningen då inga 

sammanträden hållits under 2021.  

3. Granskningens utgångspunkter 
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Munkedals kommuns styrmodell och 

anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, 

uppföljning och internkontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs 

för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 

följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål och riktlinjer  

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges inriktningsmål till egna mål enligt styrmodell  

▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 

▪ A3. Analyserat och vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans 

under innevarande år  

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi i månadsrapporter och delårsrapporter 

▪ B3. Vid ekonomiskt underskott har nämnden senast till nästa rapporttillfälle 

redovisat för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet 

skall täckas och vilka konsekvenser de får 

▪ B4. Kommunstyrelsen: Utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och 

bolag 

 

 Tillräcklig internkontroll i verksamheten  

▪ C1. Genomfört en riskbedömning 

▪ C2. Fastställt en internkontrollplan enligt reglemente för internkontroll  

▪ C3. Följt upp nämndens arbete med internkontroll 

▪ C4. Rapporterat uppföljning av interkontroll till kommunstyrelsen 
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4. Kommunstyrelsen 

4.1. Organisation  

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnder, gemensamma nämnder, hel- eller 

delägda bolag och kommunalförbunds verksamhet. Kommunstyrelsens förvaltning verkställer 

kommunstyrelsens uppdrag. 

4.2. Styrning 

Granskningen visar att kommunstyrelsen beslutat om verksamhetsmål och 

förvaltningsuppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till verksamhetsmålen 

finns indikatorer. Det saknas dock mätbara indikatorer för måluppfyllnad för vissa av styrelsens 

verksamhetsmål. Exempelvis har styrelsen ett mål om ökad sysselsättning. Till målet finns 

indikatorn ”genomföra en utredning om möjlighet till prestationsbaserat försörjningsstöd”, det 

är därför inte helt tydligt hur målet ska mätas. 

Av kommunstyrelsens delårsrapport per augusti framgår att kommunstyrelsen bedömer att 

fyra av totalt fem verksamhetsmål som delvis uppfyllda och ett mål som helt uppfyllt. Det 

saknas en prognos för måluppfyllnad för helåret.  

4.3. Uppföljning och uppsiksplikt  

Av protokoll framgår att styrelsen har tagit del av ekonomiska månadsrapporter samt 

delårsrapporter för alla nämnder inom Munkedals kommun. Det framgår även av protokoll att 

styrelsen mottagit nämndernas uppföljning av interkontrollplan 2021. Kommunstyrelsen har 

enligt protokoll tagit del av bolagens årsredovisning, bolagens arbete med internkontroll, samt 

uppföljning av bolagens efterlevnad av uppställda ägardirektiv. Granskningen visade inte på 

några avvikelser rörande kommunstyrelsens uppföljning eller uppsiktsplikt.  

4.4.  Internkontroll 

Kommunstyrelsens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat ska ske, 

vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga 

avvikelser avseende kommunstyrelsens arbete med internkontroll. 

4.5. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium.  

 Ett uppdrag finns för att se över samverkansformen för den gemensamma 

miljönämnden och utvärdera om nämnden kan bedrivas bättre i egen regi.  
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 Kommunstyrelsen avser att försöka samarbeta med andra kommuner för att upphandla 

tjänst i enlighet med det nya visselblåsardirektivet som gäller från juni 2021.  

 

 Kommunstyrelsen uppger att det finns en otydlighet i kommunens 

ekonomistyrningsregler. Det beskrivs att nämnderna i vissa fall rapporterar till 

kommunfullmäktige vid underskott, istället för till kommunstyrelsen så som anges 

ekonomistyrningsreglerna.  

4.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Kommunstyrelsen har 

brutit ned kommunfullmäktiges inriktningsmål till egna verksamhets mål. Vi noterar att vissa av 

målen saknar tydliga kriterier för måluppfyllnad, vilket är ett krav enligt Munkedals kommuns 

styrmodell. I vår mening kan arbetet med att omhänderta kommunfullmäktiges inriktningsmål 

stärkas genom att styrelsen kopplar mätbara indikatorer till samtliga av verksamhetsmålen.  

Styrelsen uppvisar en svag måluppfyllnad i delårsrapport per augusti. I delårsrapporterna 

saknas det prognos om måluppfyllnad för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas 

genom att i samband med uppföljningen också redovisa en prognos för måluppfyllelse per 

helår.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en tillräcklig internkontroll. Vi 

konstaterar att det av kommunstyrelsens internkontrollplan inte framgår när uppföljning av 

kontrollmomenten ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 
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5. Välfärdsnämnden   

5.1. Organisation  

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 

socialnämnd. Individärenden som omfattas av sekretess behandlas av välfärdsnämndens 

myndighetsutskott. Ärendena gäller främst socialtjänstens personärenden från individ- och 

familjeomsorg, inklusive ensamkommande asylsökande barn och unga, LSS, äldreomsorg 

samt elevärenden från skolan. Välfärdsförvaltningen verkställer nämndens beslut.  

5.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att inga av nämndens verksamhetsmål 

bedöms vara uppfyllda för perioden. Det saknas en prognos för måluppfyllnad för helåret.  

5.3. Uppföljning 

Av februarirapport framgår att nämnden prognosticerar en negativ avvikelse mot budget på 

7,65 mnkr för helåret. Avvikelsen förklaras av ökat antal köpta placeringar på individ- och 

familjeomsorgsavdelningen.  

Av delårsrapport per april framgår att nämnden prognosticerar ett underskott för helåret om 

cirka 6,9 mnkr. Prognosen innebar en förbättring jämfört med februarirapporten, då nämnden 

erhållit bidrag från staten avseende merkostnader för Covid-19 och sjuklönekostnader. I 

rapporten presenteras de åtgärder som förvaltningen planerar att genomföra för att minska 

underskottet. Åtgärderna var dock inte tillräckliga för att kompensera för hela det 

prognosticerade underskottet.  

I delårsrapport per augusti prognosticerade välfärdsnämnden ett underskott för helåret om 9 

mnkr. Anledningen till det ökande underskottet jämfört med delårsrapporten per april var 

hemtagning av köpta boendeplatser inom LSS utan tillräcklig förberedelse. Detta ledde till 

kraftigt ökad bemanning  och höga sjuktal. I delårsrapporten redovisades ytterligare åtgärder 

för att minska underskottet. Åtgärderna var inte tillräckliga för att kompensera för hela det 

prognosticerade underskottet.  

Av oktoberrapport framgår att prognosavvikelsen för helåret var fortsatt negativ om 8,45 mnkr.  

Nämnden beslutade inte om några ytterligare åtgärder vid behandling av oktoberrapporten.  

Utöver dessa rapporter har nämnden enligt protokoll varje månad fått ekonomisk uppföljning 

som en informationspunkt vid varje sammanträde. Det framgår att nämnden vid varje 

ekonomisk uppföljning blivit informerad om det ekonomiska utfallet, helårsprognos, samt de 

åtgärder som förvaltningen planerar att genomföra för att minska underskottet.  

5.4. Internkontroll 

Välfärdsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat ska ske, 

vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 
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nämnden rapporterat uppföljning av internkontrollplanen till kommunstyrelsen. Vi noterar dock 

av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar avseende 

internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga avvikelser avseende nämndens arbete 

med internkontroll.  

5.5. Resultat av dialog med presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

välfärdsnämndens presidium.  

 Personalförändringar i förvaltningsledningen har bidragit till att nämnden inte lyckats 

med tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans under 2021.  

 

 Det beskrivs funnits brister i dokumentation och avvikelserapportering inom LSS 

gruppbostäder till förvaltningens system. Enligt uppgift har LSS gruppbostäder getts 

riktade utbildningar i dokumentation av verksamhetspedagog samt enhetschef.  

 

 Extra presidieträffar har genomförts för att följa frågorna kring underskotten gällande 

stödboenden.  

5.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att välfärdsnämnden inte har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden har vid samtliga 

uppföljningar under året prognosticerat ett underskott för helåret. De åtgärder som nämnden 

beslutat om har inte varit tillräckliga för att nå en budget i balans under innevarande år vilket 

vi ser som en brist.  

Nämnden uppvisar en svag måluppfyllnad i delårsrapport per augusti. I delårsrapporterna 

saknas det prognos om måluppfyllnad för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas 

genom att i samband med uppföljningen också redovisa en prognos för måluppfyllelse per 

helår.  

Vår bedömning är att välfärdsnämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering.  

Vår bedömning är att välfärdsnämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig internkontroll. Vi 

noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering av kontrollresultat 

ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 

nämnden rapporterat uppföljning av internkontrollplanen till kommunstyrelsen. Vi noterar dock 

av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar avseende 

internkontroll. 
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6. Barn- och utbildningsnämnden  

6.1. Organisation  

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg och 

undervisning. Barn- och utbildnings- samt kultur- och fritidsförvaltningen genomför nämndens 

uppdrag.  

6.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att samtliga sju av nämndens 

verksamhetsmål bedöms vara delvis uppfyllda. Det saknas en prognos för måluppfyllnad för 

helåret. I övrigt noteras inga väsentliga avvikelser avseende barn- och utbildningsnämndens 

styrning.  

6.3. Uppföljning 

Av februarirapport framgår att nämnden prognosticerade ett underskott mot budget om cirka 

5,2 mnkr för helåret. Nämnden begärde i samband med delårsrapportering per april att få 

förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans för helåret. Av delårsrapport per april 

framgår att nämnden prognosticerade en budget i balans för helåret 2021 till följd av tillfälligt 

utökad ram om 5,8 mnkr.  

Nämnden prognosticerade ett överskott mot budget på cirka 2,5 mnkr i delårsrapport per 

augusti. I oktoberrapporten var prognosen för helåret ett fortsatt överskott på 2,3 mnkr.   

6.4. Internkontroll 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av 

kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll 

framgår inte huruvida nämnden rapporterat uppföljning av internkontrollplanen till 

kommunstyrelsen. Vi noterar dock av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av 

nämndernas uppföljningar avseende internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga 

avvikelser avseende nämndens arbete med internkontroll.  

6.5. Resultat av dialog med presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

barn- och utbildningsnämndens presidium. 

 Det har varit en stor omsättning på styrelseledamöter inom nämnden, vilket uppges 

varit en utmaning i nämndens arbete.  

 

 Nämnden uppger att det finns vissa ordningsproblem på högstadiet i kommunen. 

Väktare har varit utplacerade på skolan för att upprätthålla ordningen under 2021.  
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 Hantering av pandemin beskrivs som en av nämndens största utmaningar under året, 

särskilt distansundervisning för gymnasielever beskrivs som utmaning. Därutöver har 

grundskolans hybridundervisning varit en stor utmaning för personalen.  

 

 Det har varit hög sjukfrånvaro till följd av pandemin bland personalen på kommunens 

förskolor.  

 

 Arbetsmiljön på Bruksskolan beskrivs som bristfällig till följd av dåligt inomhusklimat. 

6.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut säkerställt att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Inget av 

nämndens verksamhetsmål bedöms vara helt uppfyllda i delårsrapport per augusti. Inga övriga 

avvikelser har noterats i granskningen. I delårsrapporterna saknas prognos om måluppfyllnad 

för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas genom att i samband med uppföljningen 

också redovisa en prognos för måluppfyllelse per helår.  

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig 

internkontroll. Vi noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering 

av kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 
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7. Kultur- och fritidsnämnden   

7.1. Organisation  

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamheten. 

Barn- och utbildnings samt kultur- och fritidsförvaltningen genomför nämndens uppdrag.  

7.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att fyra av totalt fem verksamhetsmål delvis 

uppfyllts, ett mål bedöms som ej uppfyllt. Det saknas en prognos för måluppfyllnad för helåret. 

I övrigt noteras inga väsentliga avvikelser avseende kultur- och fritidsnämndens styrning.   

7.3. Uppföljning 

Av granskningen framgår inga väsentliga avvikelser avseende kultur- och fritidsnämndens 

arbete med uppföljning.  

7.4. Internkontroll 

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat 

ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 

nämndens uppföljning av internkontrollplanen rapporterats till kommunstyrelsen. Vi noterar 

dock av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar 

avseende internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga avvikelser avseende nämndens 

arbete med internkontroll.  

7.5. Resultat av dialog med presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kultur- och fritidsnämndens presidium.  

 Pandemin har påverkat nämndens verksamheter under året. Många verksamheter så 

som bibliotek, fritidsgårdar och föreningar har varit stängda under året.  

 

 Det framkommer att byggnation av ny bollhall pågår i kommunen och att det finns ett 

stort intresse bland föreningar i kommunen att få tillgång till lokalen.  

 

 Solceller håller på att installeras på en ishall i kommunen. Syftet är att mer 

kostnadseffektivt kunna använda hallen året runt, även under sommaren.  

7.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden inte fullt ut har säkerställt att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Detta då 

nämnden uppvisar en svag måluppfyllnad i delårsrapport per augusti. I delårsrapporterna 
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saknas prognos om måluppfyllnad för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas genom 

att i samband med uppföljningen också redovisa en prognos för måluppfyllelse per helår. 

Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och rapportering. Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig 

internkontroll. Vi noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering 

av kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 
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8. Samhällsbyggnadsnämnden   

8.1. Organisation  

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet 

och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen verkställer nämndens uppdrag.  

8.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att fyra av totalt sex verksamhetsmål bedöms 

vara uppfyllda och att de resterande två målen bedöms vara delvis uppfyllda. Det saknas en 

prognos för måluppfyllnad för helåret. 

8.3. Uppföljning 

Av protokoll framgår att nämnden rapporterat underskott vid samtliga fyra ekonomiska 

uppföljningar under året. Vid varje uppföljning har nämnden prognosticerat underskott mot 

budget för helåret. I februarirapporten prognosticerade nämnden en negativ avvikelse mot 

budget på 1,5 mnkr för helåret, uteblivna intäkter för måltidsverksamheten på grund av Covid-

19 anges som orsaken.  

I delårsrapport per april var prognosen för helåret ett underskott mot budget på 2 mnkr.  

I delårsrapport per augusti var helårsprognosen en negativ avvikelse på cirka 1,2 mnkr.  

I delårsrapport per april och augusti förklaras underskottet av ökade kostnader för 

bostadsanpassning och måltidsavdelningens uteblivna externa intäkter på grund av pandemin. 

Förvaltningen uppger i de båda delårsrapporterna att bidragsansökningar från Socialstyrelsen 

kommer ske för att täcka underskottet avseende måltidsverksamheten, nämnden har dock inte 

beslutat om ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med resterande underskott under 

innevarande år.  

Vid oktoberrapporten var helårsprognosen ett underskott mot budget på 0,75 mkr. Inga 

ytterligare åtgärder presenterades i rapporten.   

8.4. Internkontroll 

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat 

ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 

nämndens uppföljning av internkontrollplanen rapporterats till kommunstyrelsen. Vi noterar 

dock av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar 

avseende internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga avvikelser avseende nämndens 

arbete med internkontroll.  
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8.5. Resultat av dialog med presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

samhällsbyggnadsnämndens presidium.  

 Pandemin har haft en fortsatt stor påverkan på nämndens arbete under 2021. 

Arbetsbelastningen inom lokalvården har minskat, andra verksamheter såsom 

måltidsverksamheten har istället haft en ökad arbetsbelastning.  

 

 Pandemin beskrivs ha medfört en underhållsskuld. Nämnden uppger att arbetet för att 

minska denna skuld varit en prioritering under hösten 2021.  

 

 Det beskrivs som en utmaning att driva stora projekt i kommunen.  Kommunens 

investeringsprocess följs inte fullt ut och det är svårt att få nybyggnadsprojekt att falla 

inom budgetens planerade tidsramar.  

 

 Tillsyn avseende bygglov beskrivs som en utmaning i kommunen och det finns en 

ökande tillsynskuld.  

8.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte har säkerställt att verksamheten bedrivs 

i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden har vid 

samtliga uppföljningar under året prognosticerat ett underskott för helåret. De åtgärder som 

nämnden beslutat om har inte varit tillräckliga för att nå en budget i balans under innevarande 

år vilket vi ser som en brist. I delårsrapporterna saknas det prognos om måluppfyllnad för 

helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas genom att i samband med uppföljningen också 

redovisa en prognos för måluppfyllelse per helår. 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig 

internkontroll. Vi noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering 

av kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 

 

48



 

17 

 

9. Jävsnämnden 

9.1. Organisation  

Jävsnämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där 

samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv inte kan fatta beslut. 

9.2. Avvikelser  

Revisionen har under året genomfört en fördjupad granskning avseende bygglovsprocessen i 

Munkedals kommun. I granskningen framkom att det fanns brister avseende obligatoriska 

moment utifrån plan- och bygglagen i de ärenden där jävsnämnden fattat beslut. Granskningen 

visade att vissa exempelvis att det saknades information om hur beslut kan överklagas i beslut 

för vissa ärenden. Granskningen visade även att det saknades en tydlig redovisning av hur 

avgiften för bygglovet har fastställts.   

9.3. Vår bedömning 

Vår bedömning är att jävsnämnden inte fullt ut har utövat sitt uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har i reglemente formulerat nämndens 

uppdrag. Av reglementet framgår att nämnden inom sitt verksamhetsområde ska följa vad som 

anges i lag eller annan författning. Granskningsinsatser under året har påvisat brister i 

jävsnämndens följsamhet till plan- och bygglagen, vi bedömer därför att det finns brister i hur 

nämnden utövat sitt uppdrag under året.  
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10. Överförmyndaren  

10.1. Organisation  

Munkedals kommun samverkar avseende överförmyndarens ärenden med Uddevalla, 

Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner. Samverkan sker 

genom ett samverkansavtal. Handläggningen av ärendena sker av tjänstemän på kontoret i 

Uddevalla och granskas och kommunrevisionen i Uddevalla kommun.  

10.2. Resultat av dialog   

Kommunrevisionen har under 2021 genomfört en dialog med överförmyndaren i Munkedals 

kommun. Nedan presenteras iakttagelser från dialogen.  

 Överförmyndaren får återkommande rapporteringar kring arbetet med granskning av 

årsräkningar.  

 Rekrytering och utbildning av gode män har påverkats negativt av pandemin. Det finns 

för närvarande ett antal gode män med fler en tio huvudmän, utgångspunkten är att 

ingen god man ska ha fler än tio huvudmän samtidigt. Insatser för att rekrytera och 

utbilda gode män har delvis pausats på grund av pandemin.  

10.3. Avvikelser  

Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

10.4. Vår bedömning 

Vår bedömning är att överförmyndaren i allt väsentligt har utövat sitt uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  
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11. Sammanställd bedömning per nämnd 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Internkontroll 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

KS R        R   

VFN   R       R   

BOUN         R   

KFN         R   

SBN   R      R   

  

 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

 

Beskrivning av kriterier 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål och riktlinjer  

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges inriktningsmål till egna mål enligt styrmodell  

▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 

▪ A3. Analyserat och vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans 

under innevarande år  

 

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi i månadsrapporter och delårsrapporter 

▪ B3. Vid ekonomiskt underskott har nämnden senast till nästa rapporttillfälle 

redovisat för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet 

skall täckas och vilka konsekvenser de får 

▪ B4. Kommunstyrelsen: Utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och 

bolag 

 

 Tillräcklig internkontroll i verksamheten  

▪ C1. Genomfört en riskbedömning 

▪ C2. Fastställt en internkontrollplan enligt reglemente för internkontroll  

▪ C3. Följt upp nämndens arbete med internkontroll 

▪ C4. Rapporterat uppföljning av interkontroll till kommunstyrelsen 

  

    
R 
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12. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

noterar att välfärdsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden vid samtliga uppföljningar under 

2021 prognosticerat ett underskott för helåret. Nämnderna har inte beslutat om tillräckliga 

åtgärder för att nå en budget i balans under innevarande år vilket vi ser som en brist.  

Granskningen visar även att samtliga nämnder, undantaget samhällsbyggnadsnämnden, 

uppvisar en svag måluppfyllelse för helåret 2021. I vår mening kan samtliga nämnder stärka 

sin målstyrning genom att i samband med delårsuppföljning av målen också redovisa en 

prognos för måluppfyllelse per helår. 

Nämnderna har enligt vår bedömning i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med riktlinjerna.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete 

med internkontroll i enlighet med riktlinjerna. Vi noterar dock att det inte framgår av 

nämndernas och styrelsens internkontrollplaner när uppföljning av kontrollmomenten ska ske, 

vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll.  

Vi bedömer utifrån resultatet av tidigare granskningsinsatser under året, att jävsnämnden inte 

fullt ut har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

Vi bedömer att överförmyndaren i allt väsentligt har utövat sitt uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:  

 Tillse att samtliga verksamhetsmål är mätbara och uppföljningsbara enligt kommunens 

styrmodell. 

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar välfärdsnämnden att:  

 Tillse att verksamheten ryms inom anvisad budgetram genom att vidta åtgärder för att 

nå budget i balans under innevarande år.  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att:  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att:  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att:  

 Tillse att verksamheten ryms inom anvisad budgetram genom att vidta åtgärder för att 

nå budget i balans under innevarande år.  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  
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Göteborg den 7 mars 2022   

 

    

Andreas Haugen   Johan Palmgren  

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst and Young AB    Ernst and Young AB 

 

 

  

Liselott Daun  

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst and Young AB 

Kvalitetssäkrare 
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin internnkontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll2 

Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som framkommit i 

revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- 

och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, jävsnämnden och överförmyndaren.  

Avgränsning 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. 

Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 

revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Nämndernas 

måluppfyllelse har granskats per delårsrapport augusti 2021. 

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda 

revisionsfrågor och revisionskriterier. 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll. 

 Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.  

 

2 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin 

protokollsbevakning. 
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Bilaga 2. Munkedals kommuns styrmodell 

I Munkedals styr- och ledningssystem beskrivs Munkedals kommuns styrmodell. Utifrån 

kommunfullmäktiges långsiktiga vision och inriktningsmål beslutar respektive nämnd om 

verksamhetsmål. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara. Respektive förvaltning upprättar 

varje år verksamhetsplaner. I planen ska framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig 

för att uppnå inriktnings- och verksamhetsmålen. Planen godkänns av respektive nämnd i 

december i samband med beslut om nämndens detaljbudget. Utifrån verksamhetsplan ska 

varje enhet/arbetsplats ta fram aktiviteter för hur verksamhetsplanen ska uppnås. I figur 2 

nedan beskrivs styrmodellen i Munkedals kommun 

 

Figur 2: EYs tolkning av Munkedals kommun styrmodell. 

 

Vision 
Inriktnings-

mål
Verksamhets-

mål 
Verksamhets-

planer 
Aktiviteter 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium Nämndialoger  

 Kommunstyrelsens presidium, 2021-11-03 

 Välfärdsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Barn- och utbildningsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Samhällsbyggnadsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Överförmyndaren, 2022-01-28 

 

Dokumentförteckning  

 

 

Kommungemensamt  

 Mål- och resursplan 

 Munkedals styr- och ledningssystem  

 Reglemente för internkontroll 

 Styr -och ledningssystem Munkedal 

Bilaga 1. Ekonomistyrning 

(ekonomistyrningsregler) 
 

Kommunstyrelsen  

 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 

 Uppdragsbeskrivning för 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Anteckningar från dialogdagar med 

nämnder och bolag, 2021  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 

Välfärdsnämnden 

 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente  

 

Kultur- och fritidsnämnden 

 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 
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Munkedals kommun
Kommunrevisionen

Munkedal den 7 mars 2022

Till kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun.

Till kommunfullmäktige, jävsnämnden och överförmyndaren för kännedom.

Grundläggande granskning 2021

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 7 mars 2022 antagit grundläggande granskning 2021.
Granskningen har genomförts av EV på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med
granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt
granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har
omfattat kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, jävs-nämnden, samhätlsbyggnadsnämnden och överförmyndaren.

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut säkerställt att verksamheten bedrivs i

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering i enlighet med riktlinjerna samt ett tillräckligt arbete med internkontroll.

Vi bedömer utifrån resultatet av tidigare granskningsinsatser under året, att jävsnämnden inte fullt ut
har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfuHmäktiges beslut.

Vi bedömer att överförmyndaren i allt väsentligt har utövat sitt uppdrag enlighet med

kommunfullmäktiges beslut.

Granskningen översänds med önskemål erhålla svar på vilka åtgärder som kommunstyrelsen,
välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden ämnar vidta utifrån de bedömningar och rekommendationer som
redovisas i rapporten. Svar skickas till Johan.Palmgren@se.ey.com senast den 10 juni 2022

För kommunrevisionen

~lund
Ordförande
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Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 1 

Diarienummer: 2022-000025 

Datum: 2022-05-02 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Liselott Sörensen Ringi 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Fritids- och kulturpris samt fritids- 
och kulturstipendium - 2022

Förslag till beslut 

Kultur och Fritidsnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning 

Munkedals kommun delar ut ett kulturpris och två kulturstipendier samt ett 

fritidspris och två stipendier. 

Juryn har utsett pristagare. Se bifogat underlag.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Prissumman uppgår till 36 000 kr 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet skickas till: 

Akten  

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Barn och Utbildning  Kultur och Fritid 
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Diarienummer: 2022 - 000025     

Datum: 2022 – 04 - 22 

 
Mötesanteckningar från jury angående kultur – och fritidspris samt kultur 

– och fritidsstipendier.  
 

Närvarande; 
JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 

Leif Svensson, Svarteborgs Hembygdsförening 
Catarina Olsson, Dingle AIK 

Martin Rödin Svennberg, Kultur & Fritidsnämnden 
Mathias Johansson, Kultur & Fritidsnämnden 

 
 

 
Kulturpris/Kulturstipendium 

 

Munkedals kommundelar ut ett kulturpris och två kulturstipendier. Båda 
pristagarna skall vara verksamma och boende i Munkedals Kommun. 

Kulturpriset och kulturstipendiet skall utgå som belöning för värdefulla 
insatser eller uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat 

lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom 
litteratur, musikteater, konst konstverksamhet, vetenskap*, journalistik, 

bildningsverksamhet, hembygdsvård eller jämförbara områden av kulturell 
verksamhet. 

*inom kulturfrågor 
 

Följande pristagare utsågs; 
 

Munkedals hembygdsförening ”För ett gediget arbete med 
framställandet av boken Munkedals Bruk - 150 år”. 

 

Kulturstipendier 
 

Brendt Arons ” För sitt skapande inom smideskonsten och kommande 
gesällutbildning.” 

 
Sven – Åke Svensson ”För sitt engagemang som körledare med 

mångfasetterad repertoar som attraherar många med sina kunskaper i 
både ny som gammal musik”. 
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Fritidspris och stipendier 

Inom fritidsområdet kommer att utdelas ett fritidspris och två stipendier 

om vardera 6 000 kronor till förtjänta ledare och aktiva: 
1. Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört 

stor prestation inom fritidsområdet. 
2. Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin 

förenings ungdomsverksamhet. 
3. Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört 

förtjänstfull ideell ledarinsats inom föreningslivet i Munkedals kommun. 
 

 
Fritidspris - prestation 

Pontus Andreasson, ishockeyspelare, ”För sin framgångsrika säsong i 
Luleå Hockey”. 

 
Fritidsstipendium; Ledare betydande insats  

Marcus Palmqvist och Victoria Brorsson, ”För betydande ledarinsatser för 

ungdomsverksamheten inom MBK:s ungdomshockey” 
 

Fritidsstipendium; Ledare förtjänstfull insats  
Kalle Ahlqvist och Benny Johansson, ledare inom Munkedals 

Bordtennisklubb, ”För mångåriga förtjänstfulla ledarinsatser inom 
föreningen som satt Munkedal på bordtenniskartan”.   

 
 

 
 

 
JanOlof Karlsson/Kultur och friluftsutvecklare 
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