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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

Det här gör vi genom att 
• 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 
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Datum 
2020-06-01 Dnr: KS 

Handläggare: 
Lars-Erik Hansson 
Ekonomichef 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens budget 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2021 plan 
2022–2023 inklusive verksamhetsmål.    

Sammanfattning 
Nämndens budget utgår från den tilldelade preliminära budgetramen. Överföring av 
anslag till välfärdsförvaltningen föreslås ske med 400 tkr för projektet heltidsresan. 
Nämnden kommer bli kompenserad för indexuppräkningar, löneökningar och för 
genomförda investeringar inom godkänd ram. 

Kommunstyrelsen har arbetat fram nya verksamhetsmål kopplade till kommunens 
inriktningsmål. Till varje verksamhetsmål finns mått kopplade så att 
måluppfyllelsen kan mätas.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Se ovan beskrivna förändringar 

Facklig samverkan sker den 11 juni. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
KS Diarie 
Ekonomiavdelningen 
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Nämndsordförande: Jan Hognert (M)  
Förvaltningschef: Håkan Sundberg 
  

 
Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

 

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

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

• Leda och styra den egna förvaltningen och dess interna verksamheter 
• Leda och styra delegerade operativa verksamheter 

 
I kommunstyrelseförvaltningen finns följande avdelningar som stöd till såväl kommunstyrelsen som till 
övriga förvaltningar. Den består av HR-avdelning, ekonomiavdelning, löneenhet och en administrativ 
avdelning. 
 
HR-avdelningen 
HR-avdelningen kommer arbeta strategiskt med kommunens kompetensförsörjning, fokusområdet attraktiv 
arbetsgivare, arbetsmiljömålen och ledarskapsutveckling. En ökad konkurrens om arbetskraften råder på 
arbetsmarknaden, vilket innebär att Munkedal som arbetsgivare behöver arbeta aktivt med att attrahera, 
rekrytera, motivera och behålla personal. Det handlar också om att identifiera och dra nytta av 
organisationens befintliga kompetens. Heltidsuppdraget, arbeta med en breddad rekrytering, vilket innebär 
att människor som står längre från arbetsmarknaden får en möjlighet att komma in och göra enklare 
uppdrag inom äldreomsorg och skolan samt valideringsutbildningar är några exempel på uppdrag som kan 
vara en del av lösningen.   

En fortsatt implementering och utveckling av ledarplattformen ger goda förutsättningar för ett hållbart 
ledarskap och utgör en viktig del för att kunna nå effektiva verksamheter med ökad kvalitet och kontinuitet. 
Ledarskapet är också en av nyckelfrågorna för att lyckas i frågan om sänkta sjuktal och ökad attraktivitet 
som arbetsgivare. 

Fortsatt arbete med utvecklingen att digitalisera fler processer inom personalområdet i samarbete med SML. 
Effektiva processer som minimerar administration ger förutsättningar för medarbetare och chefer att 
förbättra den verksamhet som de är anställda inom. 

 
Ekonomiavdelningen 
Under året ska avdelningen förbättra och utveckla ekonomistyrningen i kommunen. Det innebär att 
processerna för budget och uppföljning ska blir mindre tidskrävande. Under 2021 ska arbetet med att 
behovsstyra uppföljningen fortsätta.  Avdelningen ska även vara ett stöd i den fortsatta digitaliseringen av 
kommunens verksamhet. En upphandling av nytt ekonomisystem ska inledas under hösten 2020. Sannolikt 
kommer detta ske i samarbete med Sotenäs och Tanum. Ett stort arbete under året blir att införa det nya 
ekonomisystemet. Ekonomisystemet ska i högre grad stödja effektiviseringen och automatisering av 
processerna inom ekonomiadministrationen.  
 
Inom bilvården ska den fortsatta inriktningen vara att byta ut dieseldrivna fordon till fordon som drivs med 
biogas alternativt elhybrider. Helt eldrivna fordon ska övervägas i takt med att infrastrukturen för laddning 
byggs ut. 
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Administrativa avdelningen 
Avdelningen har ett utökat uppdrag i den nya nämndsorganisationen. Administrativa processer knutna till 
nämnderna ska effektiviseras genom en hög grad av digitalisering. Under året kommer avdelningen att delta 
och stödja det fortsatta införandet av e-arkiv i kommunen. Avdelningen ska även i stort stödja 
digitaliseringen av kommunens verksamheter. En av målsättningar är att utöka service och tillgänglighet 
genom fler e-tjänster. En e-tjänsteplattform är under införande. Medborgarcentrum/telefonifunktionen ska 
utvecklas för högre grad av självservice, bl a genom automatiserad telefonväxel och e-tjänster.  

Kommunen ska öka sin närvaro på sociala medier för att stärka kommunens varumärke och 
attraktionskraft. Kommunens hemsida samt insidan ska kontinuerligt utvecklas för att vara relevanta. 

Arbetet med att lyfta fram folkhälsoperspektivet i alla kommunala processer ska fortgå. Till exempel ska fler 
konsekvensbeskrivningar av folkhälsoperspektivet framgå av tjänsteskrivelserna i de kommunala 
beslutsprocesserna. 

 
Löneenheten 
Löneverksamheten bedrivs med avtalssamverkan tillsammans med Lysekils och Sotenäs kommuner. Den 
gemensamma löneenheten organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation. Löneenhetens 
uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad avser 
löneadministration, support och utbildning i lönesystemets olika delar, support i tillämpning av lagar, avtal 
och regler, utdata och statistik (basutbud), systemförvaltning samt pensions- och försäkringsadministration. 
Enheten kommer fortsätta driva arbetet med att utveckla och effektivisera lönehanteringen genom ökad 
självrapportering och digitalisering av fler arbetsprocesser. Fokus kommer även att vara att kvalitetssäkra 
dessa processer så att korrekt lön utbetalas. 
 
Näringsliv 
Näringslivsstrategi samt Strategi för Turism- och Besöksnäring har antagits 2018 för perioden 2019 till 2023 
och kommer att 2020 fortsatt förfinas via en handlingsplan som sträcker sig in i 2021. Funktionen 
”Företagslots”, för att underlätta företagens myndighetskontakter, startade 2017 och under 2020 kommer 
anpassas utifrån Insikt’s redovisningen och utvecklas för att ge företagarna ett så bra stöd som möjligt, där 
de digitala möjligheterna ska ha prioritet även framöver. 

För att underlätta nya etableringar och samordna insatserna har Samhällsbyggnadschefen och 
Näringslivsutvecklaren, Kommundirektören och numera Kommunalrådet fortsatt med månadsmöte kring 
Etablering. Denna form av dialog och stöd har gett bra resultat och växlas upp 2020 med starkare koppling 
till Position Väst, som är delregionens etableringsresurs, men även till politiken och de delägda kommunala 
bolagen. 

På Utvecklingscentrum Munkedal har respektive organisation och företag utvecklats positivt. 
Innovationsarenan som startades på området 2018 kommer att utvecklas och dess resultat kommer att 
utvärderas 2020. Innovationsarenan kommer att överföras i ett projekt med ökad fokus på mötesplatsen 
där Företagsarena prövas till och med halvåret 2021, Företagsarenan ska ge möjlighet för individer och 
företag att utveckla sina affärsidéer på hemmaplan och på det sättet skapa tillväxt i kommunen. En av 
tankarna med Utvecklingscentrum Munkedal är att skapa ett Campus för företagsutveckling och 
högskoleservice. Parallellt genomförs en översyn 2020 vilken inriktning Utvecklingscentrum Munkedal skall 
ha.  

Besöksnäringen utvecklas positivt och ökad samverkan mellan Näringslivsutveckling och Turismutveckling, 
för ökad effektivitet inom områdena, ger fortsatt gott resultat. Deltagande i Position Väst olika 
fokusområden är en viktig del i detta arbete. Ledord i samverkan med näringslivet är Stödja, Inspirera och 
Engagera. 

 
För det befintliga näringslivet finns ett Näringslivsråd. Näringslivsrådets nya skepnad, som startade 2017, 
har utvärderats under 2019 med resultat att det fortsätter på den inslagna vägen med fortsatt förfining av 
dess syfte och roll. En av dess grunder är att genomföra minst 6 frukostmöten och 2 kvällsmöten, vilket 
fortsätter planenligt. Större fokus kommer att läggas på de 7 olika intresseorganisationerna via enskilda 
möten. 
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Ekonomi 

Ramförändring 
 

Tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan  

2022 
Plan 

2023 
     

Nämnd, totalt driftsram 53 749 53 591 53 591 53 591 
Ramförändring mellan åren  -158   
Varav löner/kapitalkostnad/prisuppräkning  242   
Flytt av anslag till välfärdsnämnden för 
heltidsresan  -400   
     
     
     

 
Nämndens budget utgår från den tilldelade preliminära ramen.  
Överföring av anslag till välfärdsförvaltningen föreslås ske med 400 tkr för projektet heltidsresan. 
 
 

Resultaträkning 
 
Tkr 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
 2021 

Plan 
 2022 

Plan 
 2023 

Intäkter -23 154 -15 633 -15 633 -15 633 -15 633 
Personalkostnader 28 793 29 514 29 114 29 114  29 114 
Övriga kostnader 48 438 39 868 40 110 40 110 40 110 

Nettokostnad/ram  54 078 53 749 53 591 53 591 53 591 

Driftredovisning per ansvar  
   

Tkr 
Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
 2021 

Plan 
 2022 

Plan 
 2023 

Kommundirektören 28 066 28 379 28 941 28 941 28 941 
HR-avdelningen 4 670 5 745 4 945 4 945 4 945 
Ekonomiavdelningen 7 817 7 382 7 382 7 382 7 382 
Löneenheten 2 646 2 761 2 841 2 841 2 841 
Administrativa avdelningen 10 879 9 482 9 482 9 482 9 482 
Nettokostnad/ram   54 078 53 749 53 591 53 591 53 591 

 

Investeringsbudget  
Nedan presenteras investeringsbudget 2021, samt plan 2022-2023 för nämnden.  
 
När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när 
investeringen aktiveras. 
 

Tkr 
Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

     

Kommunstyrelsen (reinvesteringar)      
Data och nätverksprodukter   250 450 450 450 
Uppföljningssystem     50 50 50 50 
Nytt ekonomisystem      0 1500 0 0 
Förändrad dokumenthantering    250 250 250 250 
Digitalisering 1 000 1000 1000 1000 
Nytt PA- och lönesystem     60 0 0 0 
Summa investering    1 610 3250 1750 1750 
 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 
• Data- och nätverksprodukter (450 tkr): 
Investeringen avser främst nätverksprodukter för datakommunikation. Det större antalet datorer och kraven 
på snabbare datakommunikation tillsammans med allt större datamängder kräver investeringar i 
nätverksprodukter för datakommunikation. Utbyggnaden görs löpande när behov uppstår.  
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• Beslutsstöd uppföljningssystem (50 tkr):  
Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene.  
 
• Nytt ekonomisystem/fakturahanteringssystem (1500 tkr): 
Ekonomisystemet måste upphandlas, engångskostnaderna i samband med bytet redovisas som investeringar. 
Investeringen beräknas starta 2020 och avslutas 2021.  
 
• Förändrad dokumenthantering (250 tkr):  
Projektet avser fortsatt digitalisering av administrativa processer och införande av e-arkiv.  
 
 
• Digitalisering (1 000 tkr): 
Projektet avser införande av e-tjänster inom olika områden av administration. 
 
• Nytt PA- och lönesystem (0 tkr): 
Projektet avser upphandling av nytt PA-och lönesystem. Detta kommer genomföras längre fram. 
 
Indexuppräkningar 2021 
 
Nr Indexuppräkningar 2021 

   
1 Indexuppräkning Räddningstjänstförbundet 171 
2 Indexuppräkning löneenheten SML, avseende Munkedals kommuns del 80 
3 Indexuppräkning av miljöverksamheten -96 

4 Indexuppräkning av SML-IT, samt utökning till följd av omfördelning av 
kostnader 79 

5 Indexuppräkning av Fyrbodal kommunalförbund medlemsavgift,  8 
   

 Summa  242 
 
Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2021 

  0 
  Summa  0 

    
       Nettosumma förändring av ram  242 

 

Beskrivning av förändringar 
 

Indexuppräkningar av priser inom kommunstyrelsens förvaltning (kompenseras centralt) 
 

 
1. Uppräkning av förbundsavgift Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (171 tkr) 

Enligt överenskommelse mellan medlemskommunerna har beslutat att förbundets budget ska räknas 
upp enligt PKV med 2,8 % vilket innebär ökning av ram med 171 tkr. Munkedals del blir totalt för 
budget 2021 11 368 tkr. 
 

2. Indexuppräkning löneavdelningen SML, avseende Munkedals kommuns del (80 tkr) 
Löneverksamheten för SML bedrivs inom Munkedals kommun genom avtalssamverkan. Uppräkning sker 
med 3,0 % enligt PKV vilket innebär en ökning med 80 tkr.   
 

3. Indexuppräkning av miljöverksamheten (-96 tkr)  
Miljöverksamheten bedrivs med samverkande kommuner Lysekil, Sotenäs och Munkedal. 
Kommunstyrelsen ansvarar för utbetalning av anslag till Miljönämnden via avtalssamverkan i Sotenäs 
kommun och verksamhetens budget. Munkedals fördelningsnyckel är justerad från 33,5 % till 31 %, 
vilket innebär en minskning med 96 tkr.  
Miljönämnden i Sotenäs beslutade 2020-04-29 §14 att ställa sig bakom förvaltningens förslag till 
budgetramar för 2021. 
 
 

4. Indexuppräkning för SML-IT (79 tkr) 
IT verksamheten bedrivs via avtalssamverkan i Lysekils kommun och verksamhetens budget räknas 
enligt anvisningar upp med 3,0 % enligt PKV, vilket innebär en ökning med 79 tkr. 
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5. Indexuppräkning för Fyrbodal kommunalförbund (8 tkr) 
Medlemsavgiften indexregleras årligen, för 2021 är avgiften 36 kronor per invånare.  
 

Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder  
 
Indexuppräkningarna finansieras centralt i kommunens budgetförslag. 
 
 
 

Verksamhetsmål 
 
Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med sina verksamhetsmål. En workshop har genomförts 18 maj. 
De nya målen och tillhörande mått framgår av tabellen nedan. 
 
 
Vision 2025 
Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss 
an framtidens utmaningar tillsammans!   

    
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål: Utreda möjligheten att införa Idéburet offentligt partnerskap (IOP) År 2021 
 Mål 
Mått: Utredning har presenterats för kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
  

  

1.2 Verksamhetsmål: Utreda möjligheten till prestationsbaserat försörjningsstöd År 2021 
 Mål 
Mått: Utredning har presenterats för kommunstyrelsen  
  

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen  

  

2.1 Verksamhetsmål: Påbörja arbete med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram År 2021 
 Mål 
Mått: Arbete med att ta fram bostadsförsörjningsprogram har påbörjats  

    

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
    

3.1 Verksamhetsmål: Ta fram en policy för fysisk och digital tillgänglighet, service och 
bemötande År 2021 

 Mål 
Mått: Policy har presenterats för kommunstyrelsen  
  
4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
    

4.1 Verksamhetsmål: Införa särskild konsekvensbeskrivning om klimatkonventionen i 
alla kommunens tjänsteskrivelser År 2021 

 Mål 
Mått: Konsekvensbeskrivning har införts  

 

4.2 Verksamhetsmål: Ta fram ett program för utbildning i klimat- och miljöfrågor för 
tjänstemän och förtroendevalda År 2021 
 Mål 
Mått: Utbildningsprogram är framtaget  
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Framtid 
Kommunstyrelsens förvaltning kommer fokusera sitt arbete inom de prioriterade områdena: 
Digitalisering, Attraktiv arbetsgivare, Varumärke och Utvecklingscentrum Munkedal (UM). 
 

Nyckeltal 
 
Personalnyckeltal 
År 2019 2020 april 2021 2022 
Antal tillsvidareanställda 44 44 43 43 

     
Sjukfrånvaro 4,30 % 2,85 %   
Sysselsättning 100 % 100 % 100 % 100 % 
Pensionsavgångar 2 2 2 0 

Källa Hypergene 
 
Sysselsättningen baseras på snittet av sysselsättningsgraden av samtliga månadsavlönade inom 
kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Antalet pensionsavgångar syftar till antalet tillsvidareanställda som är 65 år respektive år. 
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Ekonomiavdelningen 

Mål och resursplan, budget 2021 plan 2022-2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 

Förutsättningar 2021 

I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av 

skatteintäkter görs på 10 550 invånare.  
 

1. Årets resultat   

skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.  

2. Investeringsmål   

självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 100 %* 

3. Skuldsättning  

under 2021 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till  

att amortera på låneskulden. 

*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens reinvesteringar. 

 

Utdebitering  

Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2020. Inför budget 2021 beslutades den 

vara oförändrad. 

Skatter och bidrag 

Corona pandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i 

Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också 

skatteunderlaget för kommunerna, trots de åtgärder som satts in för att dämpa 

effekterna på svensk ekonomi av pandemin. Munkedal har haft möjlighet att 

budgetera upp invånarantalet till 10 550 invånare som förstärker budgeten något 

samt en förbättrad prognos för LSS utjämningen. Under 2021 ökar intäkterna med 

totalt 22,1 mnkr inkl. de extra aviserade statsbidragen (3,2 %). 
 

Budgeterat resultat 2 % 

Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag för 

budgetåren 2021. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk 

hushållning. För planperioden 2022-2023 kan kommunen nå ett resultat på 1,9 % 

av skatter och generella bidrag med förutsättning att man avsätter medel för 

finansiering av kommande årens investeringssatsning. 

Centrala avsättningar/prioriteringar 

Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 

förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras även för året.  

Avsättning görs även till volymbuffeten för fler invånare. 
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Kommunfullmäktiges förfogande 

Kommunfullmäktiges förfogandepost avsätts 7,7 mnkr. Detta är möjligt då KF:s 

effektiviseringskrav på 6 mnkr under 2021 getts till Välfärdssnämnden som ett steg 

att uppfylla uppdraget att komma ner i samma kostnadsnivå som liknande 

kommuner under planeringsperioden och kunna finansiera kommande 

kapitalkostnader.  
 

Budgetramar till nämnderna 

Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar att 

konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 2021 i balans. 
 

Nämnderna får en justerad ram med en minskning totalt på -6,8 mnkr. 

Minskningen är främst justering av volymförändringar inom demografi samt 

Välfärdsnämndens uppdrag gentemot kommunfullmäktige. Totalt är 650,4 mnkr 

avsatt i ram för nämnderna exkl. pris -och löneökningar samt kompensation för 

kapitalkostnader som kompenseras när förhandling och aktivering sker. 

Begäran om tilläggsanslag från Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2021 begär tilläggsanslag utökad ram om 

0,8 mnkr. Begäran av tilläggsanslag föreslås att utökning av ram för 

planhandläggare med 0,7 mnkr görs men att drift för offentliga toaletter finansieras 

inom Samhällsbyggnads egen budgetram med 0,1 mnkr. 

Överföring av anslag 

Överföring av anslag till Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr för 

projektet heltidsresan från Kommunstyrelsen. 
 

Investeringar 

Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2021 uppgår 

till 161 mnkr. Av de 161 mnkr klassas 68,5 mnkr som reinvestering. Planåren 2022 

är investeringsvolymen 191,2 mnkr och år 2023 232 mnkr. Under år 2021 kan 36,4 

mnkr av reinvesteringarna finansieras (resultat och avskrivningar) av de planerade 

68,5 mnkr. Detta innebär en självfinansieringsgrad på 53 % och målet uppfylls inte 

under år 2021 på 100 %.  

Målsättningar verksamhet 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för 

verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.  
 

Inriktningsmålen för planeringsperioden är: 
 

1. Alla ska vara anställningsbara  

2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  

3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 

4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
 

Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för budget 2021 utifrån 

kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2021, med 

plan för 2022-2023 enligt handling mål och resursplan. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att överföring av anslag till Välfärdsförvaltningen 

föreslås ske med 0,4 mnkr för projektet heltidsresan från Kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att begäran av tilläggsanslag föreslås att utökning av 

ram för planhandläggare med 0,7 mnkr görs men att drift för offentliga toaletter 

finansieras inom Samhällsbyggnads egen budgetram med 0,1 mnkr. 
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Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 1,0 mnkr.    

 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2021 till 161 mnkr. 

Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 

investeringar under 2021 på 125 mnkr.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar till 11,368 mnkr år 

2021.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag på 1,662 

mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas direktiv och förslag på 

konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag på 2,680 

mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas direktiv och förslag på 

konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag på 2,734 

mnkr i Budget 2021.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan. Budget i balans 

 

Facklig samverkan 

Information och förhandling har skett i samverkan och konsekvenser 

beskrivits/informerats om i respektive nämnder 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefer, Kommundirektör, Ekonomiavdelning, Personalavdelning  
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Sammandrag av Budget 2021 
Inför varje budgetprocess antar Kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar vilka tillsammans med 
inriktnings- och verksamhetsmål samt nämndernas 
budgetförslag utgör grunden för kommunens Mål och 
resursplan budget 2021.  

 

 
God ekonomisk hushållning 
Varje kommun ska anta mål för god ekonomisk 

hushållning. Dessa mål ska vara dels finansiella dels 
riktade mot verksamheten. Kommunfullmäktige har i 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning antagit 
långsiktiga finansiella mål (inriktningsmål) för att uppnå 
god ekonomisk hushållning för planeringsperioden 
2020–2023. För kommande planperiod har tre 
finansiella inriktningsmål och fyra inriktningsmål för 
verksamheten antagits. Samtliga mål följs upp i 
samband med delårs- och årsbokslut.  
 

Årets finansiella mål 
Utifrån de finansiella inriktningsmålen är det avsatt 
medel för att uppnå de finansiella resultatmålen för 
budgetåret 2021.  
 

1. Årets resultat   
skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag 

 
2. Investeringsmål   
självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst 
uppgå 100 %* 

 
3. Skuldsättning  
under 2021 ska överskott och intäkter av 
engångskaraktär ska användas till  
att amortera på låneskulden. 
 

*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera 
kommunens reinvesteringar. 
 
Mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har fyra inriktningsmål för perioden 
2020–2023. Varje nämnd ska konkretisera dessa 
inriktningsmål i verksamhetsmål samt med tillhörande 
mätbara mått som ska beslutas senast i september 
månad i respektive nämnd. Utöver inriktningsmålen har 
kommunfullmäktige även utfärdat uppdrag riktade till 

Välfärdsnämnden. 
 

Uppdrag  
 Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga 

målsättningen är att Individ-och familjeomsorgen 

nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med 
liknande kommuner inom individ- och 
familjeomsorg. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektör 

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

 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2020. Inför 
Budget 2021 föreslås den vara oförändrad. 
 
 
 
 

 
 

 

Skatteintäkter 
Covid-19 pandemin har orsakat en konjunkturkollaps 
både internationellt och i Sverige. Detta drabbar 

syssel-sättningen och lönesumman hårt, och därmed 
också skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts 
in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av 
pandemin. 
 

I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas – 
direkt eller indirekt – av aviserade och beslutade 

åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen 
presenterat den senaste tiden. 
 
Munkedal har haft möjlighet att budgetera upp 
invånarantalet till 10 550 invånare som förstärker 
budgeten något samt en förbättrad prognos för LSS 
utjämningen. Under 2021 ökar intäkterna med totalt 
22,1 mnkr inkl. de extra aviserade statsbidragen (3,2 
%). 
 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt för Budget 2021 

motsvarande 2,0 % av skatter och generella bidrag 
(14,4 mnkr). Detta motsvarar Kommunfullmäktiges 
mål på god ekonomisk hushållning.  För planperioden 
2022–2023 kan kommunen nå ett resultat på 1,9 % 
av skatter och generella bidrag under förutsättning 
att man avsätter medel för finansiering av kommande 
årens investeringssatsning. Finansieringen kan ske 
genom KF förfogandepost eller minskade kostnader 
inom verksamheterna. 
 
Centrala avsättningar 

Centrala avsättningar är gjorda enligt nedan.  
 

Avsättning har skett för lön, pris, kapitalkostnader, 
volymbudget, 20,7 mnkr för verksamheten.  
 
Förutom avsättningarna till verksamheten görs 

justeringar för Kommunfullmäktiges finansiella mål 
(resultat), finansiella poster och ett riktat 
effektiviseringsuppdrag till Välfärdnämnden med 
totalt -6 mnkr och en satsning på planhandläggare 
med 0,7 mnkr till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Totalt uppgår de centrala nettoavsättningarna till 14,7 
mnkr i Budget 2021. De ökade skatter och bidrag är 
på 22,1 mnkr vilket genererar ett överskott på 7,7 
mnkr som föreslås läggas till KF förfogandepost. 
 

Beräkning avsättningar    
År 2021  

Skatter och bidrag (SKR) förändring inkl. ökat 
invånarantal och extra statsbidrag 2 april 22,1 

Summa ökade intäkter 22,1 
Budgeterade resultatet till 2 % -0,4 

Löneökningar tillsvidare och övriga  -15,1 

Prisuppräkning kostnader och intäkter -3,1 

Öka avsättning volymbudget  -1,0 

KF förfogande justering +1,9 

Kapitalkostnader -1,5 

Finansiella poster  -0,5 

Uppdrag Välfärdsnämnd -minska kostnadsnivå +6,0 

Satsning planhandläggare satsning 0,7 

Summa ökade kostnader  -14,4 
    

Överskott mellan intäkter och kostnader 7,7 
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Ekonomiska ramar till nämnderna 
 

 

Justering av ramar nämnder 2021 

Välfärdsnämndens uppdrag samt volymbudget -6,0 

Barn och utbildnings volymbudget  -1,7 

Justering SML prisuppräkning 0,2 

Organisationsförändring mellan KS och VFN 
heltidsuppdraget 0,4 mnkr där medel flyttas till 
Välfärd. 0 

Planhandläggare till samhällsbyggnad 0,7 

Summa justerade ramar     -6,8 
    

Men utgångspunkt från planeringsförutsättningar 
samt antagna mål och tidigare beslut, beräknas 
ramar fram.  
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på 
preliminära ramar att konsekvensbeskriva.  
 

Nämnderna får en justerad ram med en minskning 
totalt på -6,8 mnkr, för främst justering av 
volymförändringar inom demografi samt 
Välfärdsnämndens uppdrag att sänka sina kostnader 

inom äldreomsorg och individ och familjeomsorg till 
att närma sig liknande jämförbara kommuner. De 
avsatta medlen för löneökningar, prisuppräkning samt 
kapitalkostnader på 20,7 mnkr kompenseras ut till 
nämnderna under året. 

 

Driftkostnad, ekonomisk ram 
 

Nämndernas ramar, mnkr Budget    Föränd 

År 2021 
2020–

2021 

Kommunstyrelsen (KS) 53,6 -0,2 

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 30,8 0,7 

Välfärdsnämnd (VFN) 268,0 -5,6 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 278,4 -1,7 

Kultur och fritidsnämnd (KFN) 15,7 0 

Jävsnämnd (JN) 0,06 0 

Kommunfullmäktige (KF) 1,1 0 

Revisionen 0,9 0 

Överförmyndarnämnd (ÖF) 1,1 0 

Valnämnd  0,0 0 

Summa 650,48 -6,8 

 

Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala 
investeringsvolymen för 2021 uppgår till 161,0 mnkr, 
varav 68,5 mnkr klassas som reinvestering. Det 
innebär en självfinansiering av reinvesteringar på 53 
% vilket innebär att målet med självfinansiering av 

reinvesteringar på 100% inte kommer att uppfyllas 
för Budget 2021.  
 

 

För planperioden 2021–2023 kommer investerings-

utgiften vara 584 mnkr. Fram till år 2025 kommer 
den totala investeringsutgiften vara 817 mnkr. 
 

Investeringsplan, mnkr 
Budget 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

Reinvesteringar   68,5 30,6 58,9 

Nyinvesteringar  92,5 160,6 173,2 

Summa Kommun 161,0 191,2 232,1 

 

Låneskulden ökar 
De kommande investeringarna kommer att innebära 
nyupplåning under 2021 på 125 mnkr. För hela 
budgetperioden 2021–2023 krävs 471 mnkr i 
nyupplåning. Kommunens låneskuld kommer i slutet 
av planperioden 2023 vara 586 mnkr. År 2025 
beräknas låneskulden uppgå till 745 mnkr utifrån 
föreslagen investeringsplan.  
    

Investeringar, mnkr 
Budget 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

Kommunstyrelsen  3,3 1,8 1,8 

Samhällsbyggnadsnämnd 153,8 181,9 225,8 

Välfärdsnämnd 1,3 1,3 3,3 

Barn och Utbildningsnämnd 1,4 6,0 1,0 

Kultur och fritidsnämnd 1,3 0,3 0,3 

Summa Kommun 161,0 191,2 232,1 

 
De största investeringarna under 2021 är:  
 

 Anpassning av Allégårdens äldreboende påbörjas med 
5 mnkr per år och kommer ske under fyra år. 
 

 Utvecklingscentrum Munkedal renovering och 
lokalanpassning årligen med 4 mnkr. 

 

 Ny bollhall på Kungsmarksskolan, 25 mnkr (totalt 
investeringsutgift 28 mnkr) klart år 2021. 
 

 Ny skola för ÅK 4–6 på Kungsmarksområdet, 25 mnkr 
(total investeringsutgift 147 mnkr) klart år 2023. 

 

 Hedekas skola där skolområde renoveras 
/moderniseras och är en del i ett större projekt 
tillsammans med nyinvestering som gäller att 
samlokalisera förskola och skola i Hedekas inom 

samma fastighet (total investeringsutgift 50 mnkr) 
klart år 2021. 

 

 Ny förskola på Brudås 10 mnkr (total investering-
utgift 40 mnkr) klart år 2022. 

 

 Start av projektering av ny förskola i Dingle 1 mnkr 
(total investeringsutgift 38 mnkr klart år 2022) 

 
 

 Planerade underhåll på lilla Foss förskola som 
renoverar/moderniserar två avdelningar 10 mnkr. 
 

 

 Upprustning av brandstation i Hedekas 1 mnkr. 

 
Strukturutredningar 
I investeringsplanen ingår strukturutredningarna inom 
äldreomsorg samt inom barn- och utbildning.  
 
 

  

År (mnkr) 

Budget 

2021 

plan 

2022 

plan 

2023 

plan 

2024 

plan 

2025 

Äldreboende 

nyinvestering 1 1 100 50 
    50 

Anpassning Allégården 5 5 5 5  

Anpassning Skatten     2 

Ekebacken ombyggnation    1 
 

50 

LSS boende nyinvestering  0,5 12   

Dingle förskola  
nyinvestering 1 37   

 

Brudås förskola 

nyinvestering 10 30   
 

Kungsmarksskolan åk. 4-

6 nyinvestering 25 75 45  
 

Kungsmarksskolan 25     

Självfinansieringsmål 
Budget 
2021 

Självfinansiering av reinvesteringar ska uppgå till 
100 %  53%  
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bollhall nyinvestering 

Kungsmarksskolan 

reinvestering   7  
 

Munkedalsskolan 

reinvestering och 

trafiklösning  1 13 10 

 

Hedekas nyinvestering 

Hedekas reinvestering 

19 
30    

 

Bruksskolan reinvestering  0,5 10 15  

Summa  
 

116 150 192 81 
 

102 

 

Kommunstyrelsens ordförande 
 

 
 
Det har nu gått drygt ett år sedan Moderater och 
Liberaler tillträdde som minoritetsstyre i Munkedals 
kommun. Under 2019 har många beslut tagits. Många i 
enighet, många i majoritet tillsammans med opposition, 
andra i majoritet med Sverigedemokrater. Men, vi har 
även förlorat omröstningar där oppositionen bildat 
majoritet med Sverigedemokraterna.  

 
Förra årets ekonomiska resultat var gott med ett 
överskott på 28 miljoner kronor. En god kommunal 
ekonomi är nödvändig, då vi står inför en mycket 
osäker framtid på grund av Covid-19. 
 
Viruset har, och kommer att förändra vår framtid, det 
påverkar oss alla. Vi vet idag inte i vilken utsträckning 
vårt näringsliv, som är grunden till våra skatteintäkter, 
kommer att påverkas. En sämre sysselsättning leder till 
mindre skatteintäkter och en arbetslöshet där vi kan få 

en ökad börda gällande försörjningsstöd med mera. 

  
Vi vet i dagsläget heller inte under hur lång tid vi 

kommer att fortsätta påverkas och beröras av viruset. 
Hur påverkar restriktionerna i vår skola, vår 
barnomsorg, vår äldreomsorg och andra verksamheter 
oss på längre sikt? Vi går i skrivande stund en väldigt 
oviss framtid till mötes. 
 
Samtidigt står vi inför stort behov av lokaler för 
barnomsorg och skola. På sikt också inom äldreomsorg.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Det är nu än viktigare att vi noga analyserar de fördelar 
som både anpassning av befintliga lokaler och 
nybyggnation kan erbjuda. 
 
Under mandatperioden har vi som mål att sänka 
skatten i nivå med jämförbara kommuner - och vår 
ambition var att redan under 2021 påbörja en sänkning. 

Men med anledning av rådande situation väljer vi i 
nuläget att avvakta. 
 
I nuläget ligger det dagliga fokuset på att hantera 
pågående kris kring Covid-19viruset. Vi har haft en 
påfrestande tid under våren 2020 – och vi vet ännu inte 
när vi kan börja återgå till en mer normal vardag. 
 
Jag vet dock att våra förvaltningar och verksamheter 
har utfört, och kommer fortsätta att utföra ett dedikerat 
och krävande arbete i kampen mot Covid-19.  

 
Jag vill även i detta forum passa på att rikta ett varmt 
och helhjärtat tack. 
 
Slutligen, som en återkommande uppmaning till oss alla 
i nuläget;  
 
Håll i – håll ut – håll avstånd! 
 

Jan Hognert 

Kommunstyrelsens ordförande  

Programförklaring M och L  

 Ledorden inför perioden 2019 ‐ 2022 i all kommunal 

verksamhet, samt i politiska beslut, skall vara 
delaktighet, inkludering, miljöhänsyn, respekt och 
samarbete. 
 

Ekonomi 
 I Munkedals kommun skall god ekonomisk 

hushållning följas. Alla beslut skall ha en risk och 
konsekvensanalys som innefattar även den 
ekonomiska risken, nämndernas rambudget skall 
hållas, resultatmål skall vara 2 procent. Vårt mål 

under mandatperioden är att skattenivån i 
Munkedals kommun skall vara i nivå med jämförbara 
kommuner i vårt närområde. 

 

Välfärd  
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 Utveckla digitala lösningar 
 Möjliggöra intraprenad och entreprenad enligt LOV 

 Fortsätta arbetet med en mer effektiv verksamhet 
 Fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar inom 

individ och familjeomsorg 
 Utveckla ett demenscentrum 
 Hitta integreringsstrategier på alla plan 
 Genomför integrationsåtgärder i alla verksamheter 
 Revidera äldreomsorgsplanen 

 

 

 

 

 

 

 Förbättra tillgängligheten i alla kommunala 
verksamheter 

 

Skola 

 Utveckla digitala lösningar och verktyg 
 Stärka elevhälsan 
 Fortsatt satsning på likvärdig skola med förbättrade 

resultat 
 Ge särskola och barn med speciella behov 

kvalificerad personal och anpassade verktyg och 
 hjälpmedel 
 Anställ nya personalkategorier som kan komplettera 

lärarna i deras arbete 
 Öka personaltätheten inom skola och barnomsorg 
 Öka samarbetet mellan skola och kulturskolan 
 

Förening och kultur 
 Fortsätt dialog med föreningarna i ett föreningsråd 
 Fortsätta utvecklingen av kulturskolan 
 Upprätta en kulturplan 

 Stimulera kultur skall för alla 
 Samarbeta genom IOP; Ideell och Offentligt 

Partnerskap 
 

Miljö och hållbarhet 

 Arbeta för att ta bort farlig plast och farliga 
kemikalier i alla verksamheter 

 Hållbarhetsarbete i alla verksamheter, släng inte‐
återvinn 

 
 

 
 Jordbruksmarken skall prioriteras för de gröna 

näringarna 
 Samarbeta med de gröna näringarna 
 Arbeta för ökad användning av förnybar energi i 

kommunen 
 
Personal 
 Tillse att all personal får möjlighet till 

kompetensutveckling 

 Arbeta förebyggande för god personalhälsa 
 Kommunen skall ha ett långsiktigt arbete för 

inkludering, bra arbetsmiljö, delaktighet 
 Frigöra personalresurser inom bristyrken genom rätt 

administrativt stöd. 
 

Bo och verka i kommunen 
 Vara positiv till etablering och byggande av hyres 

och bostadsrätter 
 Arbeta för bättre mobil‐ och bredbandstäckning i 

hela kommunen. 
 Ta fram möjlig mark för byggande och 

företagsetableringar 
 Förstärk och utveckla näringslivsrådet 
 Skapa förutsättningar för korta beslutsvägar och 

snabba kontakter 
 Digitalisera bygglovshanteringen ”Bygglov över disk” 

 Telefon och internettäckning i hela kommunen 
 Arbeta för utveckling av Bohusbanan 
 Förstärk samverkan mellan skola och näringsliv 
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                        Fotograf: Jessica Mattsson Örekilsälven.         

Organisation 
Politisk organisation Munkedals kommun 
 
Organisationen ska utgöras av följande politiska organ; 

 Kommunfullmäktige  
 Kommunstyrelse 
 Välfärdsnämnd 
 Kultur- och fritidsnämnd 
 Barn- och utbildningsnämnd 
 Samhällsbyggnadsnämnd 
 Jävsnämnd 

 Valnämnd 
 
Utöver detta finns överförmyndare och revisorer. Utöver 
detta finns två parlamentariskt utsedda beredningar, 
beredning för hållbar utveckling och samhällsdialog. 

 
Nedan beskrivs Munkedals kommunkoncern. En stor del 
av kommunens verksamhets bedrivs inom kommunala 
bolag (Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB, 

Dingle industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 med 
flera AB) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo 
AB, Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och 
Dinglegården och Räddningstjänsteförbundet Mitt 
Bohuslän). Miljöverksamheten bedrivs i nämndsform 
och IT- och Löneverksamheten bedrivs i avtalsform 
tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommun (SML).  
 
Förvaltningsorganisation 
Kommunens förvaltning kommer att omfattas av fyra 
förvaltningar som var för sig speglar den politiska 
organisationen.  
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Kommunstyrelsens förvaltning (Ksf) där 
kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman 
tillika chef för förvaltningscheferna och biträder 
Kommunstyrelsen i att leda kommunkoncernen mot 
politisk vision och målbild samt att utöva dess 
uppsiktsplikt över nämnder och bolag. 
Kommundirektören är tillika förvaltningschef för 
kommunstyrelseförvaltningen.  
 

Välfärdsförvaltningen (Vff) där förvaltningen ska stödja 
Välfärdsnämnden i dess uppdrag att erbjuda vård- och 
omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg samt stöd och 
särskild service.  Förvaltningen leds av förvaltningschef. 
Under förvaltningschef finns idag tre avdelningschefer 
för respektive verksamhet. 
 
Barn- och utbildnings samt fritids- och 
kulturförvaltningen (Bukf), där förvaltningen ska stödja 
Barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden i dess uppdrag att erbjuda barn- och 
utbildningsverksamhet samt verksamhet inom kultur- 

och fritidsområdet. Förvaltningen leds av 
förvaltningschef. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Sbf), där förvaltningen 
ska stödja samhällsbyggnadsnämnden i dess uppdrag 
att ansvara för teknisk förvaltning och ärenden inom 
plan- och byggområdet. Förvaltningen leds av 
förvaltningschef.  
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Vision, mål och styrning  

Så styrs Munkedals kommun 
 
För att säkerställa att de mål Kommunfullmäktige sätter 
upp för verksamheten uppnås (enligt KL), att resurser 
används på ett effektivt sätt, att verksamheten 
genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med 
utveckling och förbättring behövs ett ledningssystem, 

detta också för att säkerställa ett gemensamt 
arbetssätt.  
 
Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning 
och utveckling av verksamheten och ska ge en 
heltäckande styrprocess för planering och uppföljning 
samt säkerhetsställa god ekonomisk hushållning.  
 
Systemet ska ge stöd till de förtroendevalda, chefer och 
medarbetare att utföra sina uppdrag så att 
Kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken.  

 
Styr- och ledningssystemet innehåller flera olika 
processer som alla är beroende av och överlappar 
varandra. I Munkedals modell ingår fyra viktiga delar.  
 
Kommunens styrmodell bygger på fyra byggstenar som 
alla är lika viktiga och beroende av varandra; 
 

1. Grundläggande förutsättningar  
o Gemensam värdegrund 
o Styrdokument  
o God ekonomisk hushållning  
o Organisation/roller/fördelning  

 

2. Omvärldsanalys  
 

3. Målstyrning (se bild) 
o Vision 
o Inriktningsmål (KF) 
o Verksamhetsmål (Nämnd) 
o Verksamhetsplaner (Förvaltning) 

o Aktiviteter 
 

4. Uppföljning 

 

Beskrivning av målstyrning 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt 
majoritetens programförklaring för mandatperioden.  
 
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om 
inriktningsmål för verksamhet och finans. Målen syftar 
till att uppnå god ekonomisk hushållning. De finansiella 
målen fastställs i riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning. Verksamhetens inriktningsmål fastställs 
inför varje ny planeringsperiod och beslutas i budgeten. 
 
Respektive nämnd tar sedan hand om och bryter ned 

dessa inriktningsmål till verksamhetsmål med mått.  
 
Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog 
med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade 
till tillgängliga resurser. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver 
revideras.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 
Kommunfullmäktige i delårsbokslut för april, augusti 

och i årsredovisningen. Vid dessa tre tillfällen 
sammanställs ekonomisk prognos och 
verksamhetsuppföljning för hela kommunen.  
 
Delårsbokslut kompletteras med ekonomisk uppföljning 
i februari och oktober med prognoser för helåret och 
rapporteras till Kommunstyrelsen. Totalt genomförs fem 
ekonomiska prognoser. 
 
 

 

Vad är MRP? 
Budgeten, d.v.s. mål- och resursplanen (MRP) är ett av 
de viktigaste verktygen för styrning och ledning i 
Munkedals kommun.  

 
Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens 

verksamhet och ekonomi för det kommande 
kalenderåret samt plan för de därefter kommande två 
åren. I planen ska skattesatsen och anslagen anges.  
 
Här ingår sammanfattning av: 
o Omvärldsanalys 
o Planeringsförutsättningar (ekonomiska resultatmål, 

tidplan, befolkningsprognos)  
o Utdebitering 
o Investering 
o Budgetramar 

 
Balanskrav  
Det lagstadgade balanskravet innebär att 

kommunens resultat skall överstiga noll. Skulle 

resultatet, när året är slut, vara negativt ska 
kommunen inom en tidsperiod om tre år återställa det 
uppkomna underskottet.  

  

Vision 

• beskriver ett önskat läge, längre än 10 år 

• beslutas av Kommunfullmäktige 

Inriktnings 

mål 

 

• utifrån politiska prioriteringar 

• i dialog med förvaltning och med stöd av omvärldsanalys 

• gäller över planeringsperioden och antas av Kommunfullmäktige 

• Är gemensamma för alla nämnder 

 

Verksamhets 

mål 

• utifrån inriktningsmål och kopplas till resurser 

• gäller över en budgetåret och antas av nämnd 

• målen ska följas upp med olika mått 

• sker i dialog med respektive nämnd 

• kan vara gemensamma eller destinerade till olika verksamhetsområden 

Verksamhets 

planer 

• planer satta uifrån verksamhetsmålen 

• varje verksamhet kan ha specifika planer, och kan följas upp med olika mått 

• planer ska göras av varje förvaltning 

• kopplas till budgetprocessen 

Aktiviteter 

• varje enhet/arbetsplats ska ta fram aktiviteter för att uppnå 
verksamhetsplanerna 

Tjänstemän 

 

 

Förtroendevalda 
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Vår vision 
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd för 
Munkedals kommun. Munkedal – mer av livet. En 
hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!  

Mål för god ekonomisk 
hushållning 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt 
programförklaring. Med detta som grund beslutar 
Kommunfullmäktige om inriktningsmål för verksamhet 
och finans. De finansiella målen fastställs i riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning. Verksamhetens 
inriktningsmål fastställs inför varje ny planeringsperiod 
och beslutas i budgeten. 
 
Ekonomisk hushållning kan definieras som att hushålla i 
tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot 

verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens 
behov nu och mot verksamhetens behov på längre sikt. 
Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får 
in innebär det att det blir kommande år, eller 
kommande generationer som måste betala för denna 
överkonsumtion.  
 

Begreppet har både ett verksamhetsperspektiv och ett 
finansiellt perspektiv. Kravet på god ekonomisk 
hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska 
ha förutsättningar för att klara av befolkningens behov 
både nu och i framtiden.  Målen ska följas upp i 
årsredovisningen och i delårsbokslut. Avstämning av 
dessa mål ska genomföras inför den årliga 
budgetprocessen och uppföljning/analys ske i bokslut 
samt vid planeringsperiodens slut. Kommunstyrelsen 
har det övergripande ansvaret för att Munkedals 

kommun har god ekonomisk hushållning.  

Fullmäktiges inriktningsmål för 
verksamheten 
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra inriktningsmål 
för verksamheten för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Till varje inriktningsmål kopplas 
verksamhetsmål. Varje nämnd ska fördela resurser 
samt föreslå verksamhetsmål inom de ekonomiska 
ramarna.  
 
1. Alla ska vara anställningsbara  

 

2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen  

 
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som 

behövs utifrån behov 
 
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

 

 

 

 

 

 

Nämndernas verksamhetsmål och 

indikatorer 
Nämnderna har tagit fram verksamhetsmål utifrån 
Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Till varje mål 
kopplas ett antal mått. Under hösten kommer 
verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till 
verksamhetsplaner som nämnderna antar i december.  

Fullmäktiges finansiella inriktningsmål  
De finansiella inriktningsmålen ses över vart fjärde år i 
samband med val. Kommunfullmäktige antog 2018-11-
29 §111 de gällande målen för planperioden 2020–2023 
som finns i kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  
 

1. Resultatmål- Det genomsnittliga resultatet under 
planperioden, i förhållande till skatter och bidrag, 
ska lägst uppgå till 2 %. 
 

2. Investeringsmål - Självfinansieringsgraden av 
reinvesteringar ska minst uppgå till 100 %, i 
genomsnitt under planperioden. 

 

3. Skuldsättning - Överskott och intäkter av 
engångskaraktär ska i första hand användas till att 
minska kommunens skuldsättningsgrad. 

Årets finansiella resultatmål  
Utifrån Kommunfullmäktige antagna 
planeringsförutsättningar och de finansiella 
inriktningsmålen har finansiella resultatmål tagits fram 
för Budget 2021.  
 

1. Årets resultat - skall uppgå till minst 2 % av 
skatteintäkter och bidrag (14,4 mnkr) 
 

2. Investeringsmål - självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar ska minst uppgå 100 %* 

 

3. Skuldsättning - under 2021 ska överskott och 
intäkter av engångskaraktär ska användas till  

     att amortera på låneskulden. 
 
*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera 
kommunens reinvesteringar. 
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Uppdrag av Fullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med 
föregående års mål-och resursbudget 2019 uppdrag till 
kommundirektör/ekonomiavdelning. I kommande 
budgethandlingar kommer uppföljning ske för att följa 
Välfärdsnämndens arbete att nå de mål fullmäktige 
beslutat. 
 
 

Uppföljning av uppdrag från 

Kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antog ny 
resursfördelningsmodell utifrån demografi för 
fördelning kommunfullmäktige till nämnd inom 
hemtjänsten 2019-04-29. Denna används vid 
beräkning i Budget 2021. 
 

 

2. Gällande uppdrag inom äldreomsorgen ska 
Välfärdsnämnden påbörja verksamhetsförändringar 
som kan leda till lägre kostnadsnivå än idag i Budget 
2021 och kommande planer fram till 2024.  
Årligen kommer uppföljning ske av äldreomsorgen 
genom kostnadsjämförelser mot jämförbara 

kommuner och över tid för att kunna mäta att 
verksamhetsförändringarna ger effekt på 
kostnaderna. 
 

3. Gällande uppdrag inom individ och familjeomsorgen 
ska Välfärdsnämnden arbeta med den långsiktiga 

målsättningen att sänka kostnaderna och vara i nivå 
med liknande kommuner gällande 
nettokostnadsavvikelsen. Årligen kommer 
uppföljning ske av individ och familjeomsorgen 
genom kostnadsjämförelser mot jämförbara 
kommuner och över tid för att kunna mäta att 
verksamhetsförändringarna ger effekt på 
kostnaderna. 

  

Nyckeltal Äldreomsorg 

 

 
 

 

 

 
 

År  2017 2018 2019 

Nettokostnadsavvikelse 

äldreomsorg, (%) 

Liknande kommuner  

äldreomsorg 2018 

 

-1,4 

 

0,2 

 

 Munkedal 13,8 16,2  

Nettokostnadsavvikelse 

äldreomsorg, mnkr 

Liknande kommuner  

äldreomsorg 2018 

 

-2,0 

 

-0 

 

 Munkedal 20,0 23,0*  
Källa: Kolada.se, SCB Räkenskapssammandrag

 

*Nettoavvikelsen i mnkr visar att Munkedal nettokostnader jämfört med liknande kommuner är 23,0 mnkr dyrare.  
Nettokostnaden inom Äldreomsorg innehåller all verksamhet inom äldreomsorg. Liknande kommuner inom äldreomsorgen 2018 är: 
Markaryd, Osby, Degerfors, Årjäng, Uppvidinge, Åtvidaberg, Grums och Nora. 
 
Nya nyckeltal kommer under juni. 
 

Nyckeltal individ och familjeomsorg 

 
Resurser 
 

 
 
 
 

År  2017 2018 2019 

Nettokostnadsavvikelse individ- 

och familjeomsorg, (%) 

Liknande 

kommuner 17,2 

 

 

 

IFO (2018) 16,3 

 Munkedal  90,4 72,6  

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, mnkr 

Liknande 

kommuner  
IFO (2018) 6,0 

 

 
6,0 

 

 Munkedal 27,0 25  

Källa. Kolada.se, SCB räkensammandrag 
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Individ och familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse visar att Munkedal är 72,6 % dyrare än riket motsvarar vilket 25 mnkr. 
Jämförbart med liknade kommuner inom IFO är Munkedal ca 19 mnkr dyrare.  
Liknande kommuner inom IFO 2018 är: Nykvarn, Svenljunga, Tidaholm, Eda, Tomelilla, Svalöv, Vännäs. 
 
Nya nyckeltal kommer under juni. 

 
 
Den verksamhet som sticker ut inom IFO med högre kostnader är det främst barn och ungdomsvården där avvikelsen är 
23,5 mnkr och främst är det inom familjehemsvården. 
 
 

Omvärldsanalys 
Kommunens ekonomi är beroende av hur omvärlden 
utvecklas. Avsnittet nedan beskriver i korthet väsentliga 
omvärldsfaktorer.  

 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör 
bedömningar av den svenska konjunkturen och dess 
effekter på kommunernas ekonomi. I mitten av februari 
beskrev SKR konjunkturläget enligt följande: 

”Bedömningen är att Sverige når lågkonjunktur mot 
slutet av 2020. Men någon djupare svacka tycks ännu 
avlägsen och den förutsedda lågkonjunkturen kan 
beskrivas som ”mild”. Den svagare konjunkturen 
förväntas addera till de strukturella utmaningar som 
underliggande präglar ekonomin för kommuner och 
regioner, inte minst kommande år. Samtidigt är de 
starka svenska offentliga finanserna betryggande: 
utrymmet för att stimulera konjunkturen genom 
finanspolitik finns. Att stärka kommunsektorns 
inkomster genom statsbidrag, för att hålla konsumtion 

och investeringar uppe i en konjunktursvacka, är 
sannolikt en av de mest effektiva stimulansåtgärderna 
nu när den penningpolitiska arsenalen är begränsad.” 
I övrigt finns det globala utmaningar med bland annat 
handelskrig, ökad protektionism och ett förvärrat 
säkerhetsläge mellan USA, Iran och Nordkorea. 
De utmaningar som kommunerna främst har att 
hantera handlar om: 
 
- Demografisk utmaning med fler äldre och yngre 
invånare 
- Ökat försörjningsstöd, när fler flyktingar går ur 

etableringsfasen till en svagare arbetsmarknad 
- Kompetensförsörjning 
- En lägre ökningstakt av skatteunderlaget, till följd av 
annalkande lågkonjunktur i Sverige 
- Stort investeringsbehov samtidigt som det finns ett 
behov av att utöka verksamheten. 
För att klara dessa utmaningar beslutades om utökade 
statsbidrag på totalt 7,5 miljarder kronor att fördelas 
mellan kommuner (70 procent) och regioner (30 
procent). Tack vare starka statsfinanser skulle denna 
nedgång i ekonomin hanteras och negativa effekter på 

välfärden skulle mildras. 
 
I mars kom Covid-19 pandemin som förändrade alla 
förutsättningar för vår ekonomi och sätt att leva. Det 
gäller både globalt i världen och i Sverige. Alla 
bedömningar som görs är nu mycket osäkra och allt 
beror på hur pandemin utvecklas i Sverige och i 
världen. 
SKR släppte en ny rapport i mitten av mars med en 
bedömning av skatteunderlagets utveckling i 
förhållande till effekter av pandemin. SKR bedömer att 
det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka 

betydligt svagare än tidigare beräknat. 
Prognososäkerheten är uppenbarligen mycket hög i 
nuläget, men allt talar för att produktion och 
sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, 
kommer att drabbas hårt av viruset. 

 
SKR har landat i prognosindikation om 1,5 procent för 
skatteunderlagstillväxten 2020. Detta innebär en 
betydande nedrevidering (nästan en procentenhet) 
jämfört med den prognos som SKR publicerade i 
februari.  
 
 
 
 
Då beräknades det kommunala skatteunderlaget i år bli 
2,4 procent högre än 2019. 

Svårigheterna att bedöma hur ekonomin nu påverkas 
av viruset har i hög grad att göra med det faktum att 
ekonomisk statistik rapporteras med fördröjning. 
Efterfrågan har på kort tid dämpats oerhört kraftigt i 
vissa branscher, som en följd av nedstängningar och 
karantän som samhällen/länder nyligen försatts i, det 
vet vi. Men hur brant fall det rör sig om, liksom hur 
stora och snabba spridningseffekter det blir för de delar 
av ekonomin som inte är primärt drabbade, är i nuläget 
svårbedömt. Vad kommande veckor och månader för 
med sig, när det gäller smittspridningen liksom när det 

gäller olika typer av åtgärder för att bromsa förloppet, 
är uppenbarligen osäkert. Vart den senaste tidens 
turbulens på finansmarknaderna ska ta vägen är 
dessutom oklart, men inverkan på realekonomin kan i 
förlängningen bli mycket stor. Likaså är det osäkert 
vilka positiva effekter som kan förväntas av de olika 
typer av krisåtgärder som nu sjösätts i Sverige och 
globalt för att stötta finansmarknaden och 
realekonomin. 
 
Indikationen för skatteunderlaget grundar sig i 
scenarioanalys för produktion och sysselsättning. 

Tänkbara förlopp har konstruerats utifrån historiska 
episoder av snabb konjunkturnedgång. Det finns 
därmed ”ingen prognos” i egentlig mening. Därför 
publicerar SKR inte några nyckeltal för 
samhällsekonomin. En utgångspunkt för beräkningarna 
har varit att såväl USA som Europa går in i recession 
under första halvåret 2020. Bedömningen är också att 
BNP i Sverige kommer att minska under året. SKR tror 
och hoppas att de krisåtgärder som aviserats kommer 
att kunna dämpa fallet i sysselsättningen, liksom dämpa 
försvagningen av löneinkomsterna. Inte desto mindre 

ser vi det som oundvikligt att sysselsättningen kommer 
att minska i år och att denna minskning blir skarpare än 
vad vi beräknade i föregående prognos. 
 
Allt detta innebär att skatteunderlaget minskar för 
Munkedals kommun. Tappet kan bli värre kommande år 
beroende på hur snabbt samhällsekonomin kan startas 
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upp igen efter Covid-19 pandemin. I regeringens 
vårbudget visar prognoser för samhällsekonomin på en 
kraftig nedgång under 2020, men som följs av en 
uppgång kommande år. Från 2023 ska ekonomin i stort 
ha återhämtat den nedgång som sker 2020. 
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Arbetslöshet 

 

Tabellen ovan beskriver öppet arbetslösa och sökande i 
program med aktivitetsstöd, andel av den register-
baserade arbetskraften 16–64 år. Arbetslösheten i 
kommunen har ökat mycket jämfört med samma period 
föregående år och ligger nu i april på 7,0 procent. Det 
är dock under både riket och länet. Antalet öppet 
arbetslösa uppgår till 185 vilket är en ökning med 46 
jämfört med förra året. 
 
Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd 18-24 år apr 19 

 

apr 20 

Munkedal 6,9% 10,2% 

Västra Götaland 6,5% 10,0% 

Riket  7,8% 10,8% 

 

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i 
program med aktivitetsstöd, andel av den register-
baserade arbetskraften 18–24 år. Vi ser en stor ökning 
av arbetslösheten. Främst är det den öppna 

arbetslösenheten som ökar. Antalet öppet arbetslösa 
uppgår till 35 i kommunen vilket är en ökning med 19 
jämfört med förra året.  
 
Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd, utrikesfödda apr 19 

 

apr 20 

Munkedal 24,9% 23,7% 

Västra Götaland 17,4% 18,7% 

Riket  18,8% 19,9% 

 

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i 
program med aktivitetsstöd, andel av den 
registerbaserade arbetskraften 16–64 år (endast 
utrikesfödda). Bland utrikesfödda minskar 
arbetslösheten något, dock från en hög nivå. Munkedal 
ligger långt över nivån i riket och regionen.  I Munkedal 
minskar andelen med aktivitetsstöd medan andelen som 

är öppet arbetslösa har gått upp jämfört med förra året. 
Det är viktigt att kommunen fortsatt fokuserar sina 
insatser inom området så att fler av de utrikesfödda 
kommer i arbete. Antalet öppet arbetslösa uppgår till 55 
i kommunen vilket är en ökning med 13 jämfört med 
2019. 
 

Befolkningsutveckling 
Befolkningsökningen från tidigare år har stannat av och 
ökning jämfört med föregående år är marginell. I april 
2020 ligger invånarantalet på 10 544 invånare. 
Nedanstående tabeller visar på utvecklingen för det 
senaste året. Covid-19 har inte fått genomslag på 
dödfallen ännu. Det är fortfarande fler som invandrar än 
utvandrar men även inrikes flyttningar visar att det är 
betydligt fler som flyttar till kommunen än de som 
flyttar. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
En befolkningsprognos har tagits fram av SCB. Den 
visar på en befolkningsökning som är måttlig och den 
är betydligt mindre än ökningen som finns i budgeten 
fram till 2023. Budgeten är beräknad med en 
befolkningsökning på 50 invånare per år. För att 
kommunen ska få en   högre befolkningsökning krävs 
fler bostäder och arbetstillfällen. Ett stort hopp kan 
sättas till den byggnation som ska göras på 

Sohlbergsområdet med ca 100 lägenheter. 

 
              Foto Erland Pålsson, Örekilsparken 
 

 
 
 

 
 

Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd apr 19 

 

apr 20 

Munkedal 5,6% 7,0% 

Västra Götaland 5,9% 7,5% 

Riket  6,8% 8,2% 

Antal invånare apr 19 

 

apr 20 

0–5 år 652 627 

6–15 år 1 229 1 228 

16–19 år 460 458 

20–64 år 5 502 5 491 

65–79 år 1 904 1958 

80+ 791 782 

Totalt 10 538 10 544 

Översikt 

Befolkningsförändringar apr 19 

 

apr 20 

Födelsetal 42 41 

Dödsfall -46 -40 

Summa födelsenetto -4 1 

   

Inflyttning  188 185 

Utflyttning -163 -170 

Summa inrikes flyttningsförändring 25 15 

   

Invandring 15 30 

Utvandring -4 -4 

Summa in- och utvandringsskillnad 11 26 

   

Summa flyttningsförändring 36 41 

   

Summa folkmängdsförändring 32 42 
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Planeringsförutsättningar  

 

Ekonomiprocessen 
För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka 
ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande 
år, tar Kommunfullmäktige beslut om skattesats och 
budget i juni månad. I samband med val tas budgeten 
dock först upp i fullmäktige i november. Syftet med ett 
tidigt beslut är att ge nämnderna mer tid för 
internbudgetarbete och möjliggöra att eventuella 
verksamhetsanpassningar kan genomföras redan före 

årsskiftet. 
 

Planeringsförutsättningar -november 
 

Under hösten arbetar förvaltningen fram planerings-
förutsättningar. Dessa antas i november av fullmäktige 
och blir underlaget för kommande årsbudgetprocess och 
kopplas till mål-och resursplanen (MRP).  
 
I planeringsförutsättningarna ingår; 
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål och 

inriktningsmål, befolkningsprognos (antal invånare),  
tidsplan för budgetprocessen. 
 

 

Ramberäkning -januari/februari  
 

Utifrån planeringsförutsättningarna, diskuterar 
Kommunstyrelsens ledningsförvaltning kring 
budgetförutsättningarna, övergripande avsättningar och 
de kommunövergripande målen. En preliminär 
resursberäkning görs med kommunbidraget föregående 
år som utgångspunkt.  
 

Efter beräkning av skatter och bidrag samt de 
avsättningar som gjorts centralt kan preliminära ramar 
lämnas till nämnderna och budgetanvisningar gå ut. 
Andra uppräkningar än de övergripande avsättningarna 
eller nya verksamhetsförändringar får respektive 
förvaltning själva konsekvensbeskriva i sin preliminära 
budgetram. 
 
Återkoppling sker till den politiska budgetberedningen. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Konsekvensbeskrivning av förslag av preliminär 

ram och nedbrytning av mål mars-april 
 

Utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål tar 
nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare 
fram verksamhetsmål med indikatorer. Målen ska vara 
kopplade till tillgängliga resurser (preliminära ramen).  
 

Förändringar av ekonomiska förutsättningarna kan leda 
till att målen behöver revideras. Utifrån den preliminära 
budgetramen, målsättningar och 
verksamhetsförändringar arbetas 
konsekvensbeskrivningar fram av nämnderna. 
 
I slutet av april lämnar nämnderna in sina budget-
skrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget, 
verksamhetsmål med indikatorer samt konsekvens-
beskrivningar av den preliminära ramens påverkan på 

verksamheten.  
 

 

Politiska beslut nämnder – maj 
I maj ska nämnderna ta ställning till sitt förslag till 
budget.  
 

Beredning av förslagen maj - Budgetberedning 
Dragning av respektive nämnds budget samt 
kommunens mål och resursplan görs under maj månad. 
 

Politiska beslut Kommunfullmäktige - juni 
I juni behandlas kommunens mål- och resursplan 
(MRP). Kommunfullmäktige fastställer kommunens 
budget (mål, utdebitering, investering, budgetramar).  
 
 

Verkställa beslut juli-dec  
Utifrån fastställda ramar och mål arbetar 
förvaltningarna under hösten med att verkställa 

fullmäktiges beslut genom att bryta ner nämndernas 
verksamhetsmål i sina verksamhetsplaner och arbeta 
fram aktiviteter på respektive enhet samt tar fram 
detaljbudget för att hinna får helårseffekt på besluten 
och budgetbalans. 
 
 

Återkoppling till nämnderna- december 
I nov/dec återkopplar förvaltningen till nämnden hur de 

har arbetat fram sin detaljbudget och sina 
verksamhetsplaner. Samtidigt återrapporteras 
uppföljningen av nämndens internkontrollplan för 
innevarande år samt förslag om ny internkontrollplan 
för nästkommande år. 
 
 

Uppföljning – mars, maj och september 
Ekonomiska månadsavstämningar sker februari och 
oktober. Två delårsbokslut genomförs dels efter april 
och dels efter augusti då både ekonomi och 

verksamhetsmål följs upp.  
 

Bokslut - februari-april  
I februari-mars behandlar nämnderna sina bokslut för 

föregående år. I april överlämnar Kommunstyrelsen 
årsredovisningen till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Kommunövergripande 

planeringsförutsättningar 

 
År 2021 

Munkedal  

Mål: Årets resultat 2 % av skatter/bidrag 2,0 % 

Mål: Självfinansiering av reinvesteringar  100 % 

Befolkningsantagande, 1 nov året före 10 550 

Po pålägg % 39,5 % 

Internränta 2,5% 

Lönekompensation tillsvidare 3,0% 

Lönekompensation övrigt 2,8% 

Prisuppräkning kostnader/intäkter (mnkr) 3,1 

Skatteunderlagsprognos, procent (ökning) 3,2 % 

Kommunfullmäktiges förfogandepost, mnkr 7,7 

Volymbudget netto, mnkr 4,6 
 

Nyckeltal, årlig förändring i procent SKR 
År 2020 2021 2022 2023 

BNP -4,1  3,3 3,6 

KPI 0,7 1,0 1,9 2,4 

Timlöner, hela 

arbetsmarknaden 

 
2,6 

 
2,2 

 
2,7 

 
2,8 

Sysselsättning, arbetade 

timmar 

 
-3,3 

 
1,8 

 
1,2 

 
1,2 

Källa: SKL cirkulär 20:20 april 2020 

 

Löneökningar 
 

Gjorda beräkningar för avsättning till tillsvidare 
anställdas löneökningar utgår från den lönestrategi 
kommunen antagit, centrala avtal och den 
omvärldsbevakning som gjorts. Avsättning för tillsvidare 
för år 2021 3,0 procent (14,1 mnkr) där även 
prioriteringar ingår. Beräkningen utgår från 2020 års 
beräknade lönenivå. Avsättningen av löneökningar är 

placerade centralt och fördelas ut när faktiska 
utbetalningen sker till verksamheterna. Skulle avtalen 
ändras eller på något sätt överstiga de avsatta medlen 
för löneökning får nämnderna själva finansiera detta. 
Avsättning för tim - samt övriga löner har gjorts 2,8 
procent (1,0 mnkr) för år 2021.  
 

Prisökningar 
 

I SKR:s prognos cirkulär ligger konsumentprisindex på 

ca 1,0 procent under året 2021. För budgetåret har  
avsättning gjorts centralt i kommunen för att 
kompensera nämnderna för prisuppräkning med 3,1 
mnkr.  
 

Kapitalkostnader 
 

Avsättningen för budgeterade kapitalkostnader bedöms 

att 1,5 mnkr i avsättning krävs avseende nya 
investeringar. De ökade kapitalkostnaderna för 
kommande stora strukturinvesteringar kommer att 
tränga ut annan verksamhet i driften från år 2021–
2023. 

 

Befolkningsantagande 
 

Ett mycket viktigt datum för de kommande åren är den 
1 november då invånarantalet fastställs för de 
nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning.  
Då SCB:s prognos är högre än vad det faktiska utfallet 

varit, görs en egen bedömning utifrån vad föregående  

 
 
 
 
 
årsutfall varit per 1 november. SCB beräknar 

invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt. I Budget 
2021 föreslås invånarantalet justeras till 10 550 
invånare då invånarantalet maj 2020 ligger på 10 551. I 
övrigt har invånarna räknats upp med 50 invånare per 
år åren 2022–2023. 
 

Skatter och bidrag 
 

Skatteunderlagsprognos, årlig förändring i 
procent 
 2020 2021 2022 2023 

SKR, april 2020 0,9 3,5 3,7 3,8 
 

Skatteprognosen för år 2021 och planåren bygger på 
SKR:s Skatteunderlagsprognos från den 29/4 (cirkulär 
20:01.  
 

Lägsta skatteunderlagstillväxten på 30 år 
 

Covid-19 pandemin har orsakat en konjunkturkollaps 
både internationellt och i Sverige. Detta drabbar 
syssel-sättningen och lönesumman hårt, och därmed 
också skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in 
för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av 
pandemin. 
 

I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas – 
direkt eller indirekt – av aviserade och beslutade 
åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen 
presenterat den senaste tiden. 

 
Munkedals påverkan av skatteunderlaget 
 

Invånarantalet budgeterats upp i budget 2021 till 
10 550 invånare, en ökning med +50 invånare vilket 
ger en förstärkning med 2,8 mnkr.  
 
Aprils skatteprognos jämfört med februari visade dock 

en rejäl försämring på skatteintäkter pga av läget i 
Sverige men som till viss del täcks av det extra 
generella statsbidraget som aviserades 2 april på 8,9 
mnkr som ligger i regleringsposten. Utfallet i 
redovisningen för LSS 2019 påverkade LSS utjämning 
för budget 2021 där Munkedal får ett ökat bidrag. Under 
2021 ökar intäkterna med totalt 22,1 mnkr (3,2 %) 
jämfört med budget 2020. 
 
Munkedal 

Belopp i Mnkr  

Budget 

2020  

Plan   

2021 

Plan   

2022 

Plan   

2023 

Skatteintäkter  493 494 510 526 

Inkomstutjämning  141 140 146 153 

Kostnadsutjämning  20 28 28 29 

Regleringsbidrag  12 22 20 18 

LSS-utjämning  4          6 6 6 

Fastighetsavgift  25 29 29 29 

Summa  694 720 739 759 

Aviserat generellt bidrag*           4 0 0 0 

Summa   698 720 739 759 

Skatter o bidrag förändring 
% 

 
     2,8 %    3,2%   2,7%   2,7% 

Förändring i mnkr       18,9     22,1   19,6   20,0 

Antaganden antal 

invånare 1 nov året innan 

 

    10 500  10 550 10 600 10 650 

* Statens satsning 13 mnkr. Avslutas 2020 
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**Extra generella statsbidrag VÄB och VÅP 2020 som aviserades 2 

april på 8,9 mnkr för Munkedal. Posten ingår i regleringsbidraget.
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Prioriterade avsättningar  
Totalt uppgår centrala avsättningarna netto till -14,4 
mnkr i Budget 2021. Avsättningarna avser främst av 
löneökningar, prisuppräkning, kapitalkostnader och 
volymbudget med -20,7 mnkr samt ett förslag att 
minska Välfärdsnämnden ram med 6 mnkr utifrån 
kommunfullmäktiges uppdrag, satsning 
planhandläggare 0,7 mnkr och minskade 
nettokostnader på finansen -1 mnkr. 
 

Detta innebär att Munkedal kan ha ett budgeterat 
resultat på 2,0 % samt avsätta en buffert på 7,7 mnkr 
för att kunna hantera det osäkra skatteunderlaget 
kommande kapitalkostnader.  Bufferten läggs till 
Kommunfullmäktiges förfogandepost. 
 
Beräkning avsättningar    
År 2021  

Skatter och bidrag (SKL) förändring inkl. 

generella statsbidrag som aviserades 2 april -22,1 

Summa ökade intäkter -22,1 

Budgeterade resultatet till 2 % (14,4 mnkr) 0,4 

Löneökningar 3,0 %  14,1 

Löneökningar tim, övriga 2,8 %  1,0 

Prisuppräkning kostnader och intäkter 3,1 

Öka avsättning volymbudget  1,0 

KF förfogande justering flyktingvariabel -1,9 

Avsättningar för finansiella poster  0,5 

Ökade kapitalkostnader 1,5 

Uppdrag till Välfärdsnämnden om 
budgetminskning -6,0 

Satsning planhandläggare 0,7 

Summa avsättningar  -14,4 
    

Överskott mellan intäkter och kostnader -7,7 
  
   

    

Kommunfullmäktiges förfogande  
 

Kommunfullmäktiges förfogandepost avsätts 7,7 mnkr. 
Detta är möjligt då KF:s effektiviseringskrav på 6 mnkr 
under 2021 getts till Välfärdsnämnden som ett steg att 

uppfylla uppdraget att komma ner i samma 
kostnadsnivå som liknande kommuner under 
planeringsperioden och ger möjlighet till att finansiera 
kommande ökade kapitalkostnader som kommer 
aktiveras inom planperioden för nya förskolor, skolor 
och bollhall.  
 

Resursfördelningsmodell -Kommunfullmäktiges 

volymbuffert  
 

I samband med att kommunen beslutade om en 
resursfördelningsmodell krävdes även att skapa en 
gemensam buffert för volymförändringar. Modellen för 
resursfördelning är främst en fördelning från 
Kommunfullmäktige till nämnd. 
 

Modellen skapades dels för att kunna hantera 
förändringar i demografin samt att nå ”snittkostnader” 
för verksamheterna i jämfört med andra kommuner. 
Områdena som har resursfördelning är äldreomsorg 
(hemtjänst) och delar inom barn och utbildning.  
 

Prognosen för befolkningsutvecklingen utgör grunden 
för tilldelning av resurser och tas fram från statistiska 
centralbyrån, SCB.  Förändringen av befolknings-
prognosen inom ålderskategorierna mellan åren 

justeras i resursfördelningen. Avstämning sker vid 
bokslut mot kommunens invånarregister (KIR). 
 

 

Resursfördelning till förskola, grundskola, gymnasier 
Resursfördelning genom demografibaserade anslag 
innebär att resurser fördelas med utgångspunkt från 

antal individer i olika ålderskategorier, nyttjandegrad 
och a-priser per ålderskategori som bygger på 
standardkostnaden inom skolan.  
 

Uppdrag ny resursfördelning inom äldreomsorg 
Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till ny 
resursfördelning inom äldreomsorgen, hemtjänst, som 

tillämpas i Budget 2020. Utgångspunkten för 
resursfördelningen utifrån kommunfullmäktige är 
tilldelning utifrån 65 år och äldre, nyttjandegrad, snitt 
timmar/mån/brukare och pris per hemtjänsttagare som 
utgår från kommunens lovprissättning.  
 

Kommunfullmäktiges volymbudget 
I volymbudgetanslaget 2021 är det avsatt 1,0 mnkr pga 
att man budgeterat upp med fler invånare.  
 

Befolkningsprognosen för 2021 visar på oförändrade 
invånare 65+ men där man justerar nyttjandegraden av 

de 65+ som nyttjar hemtjänst vilket innebär att fler blir 
kompenserade i resursfördelningen dock justeras 
snitttiden verkställda timmar/månad och brukare då 
Munkedal ligger högt men har minskat i utfall 2019 och 
därav justering i modellen. Barn- och utbildning har en 
minskning av antal elever netto. Det innebär att 
kommunfullmäktiges volymbudgetanslag förstärks med 
3,2 mnkr. Summan är totalt 4,6 mnkr. 
 

År 2020 2021 2022 

IB 2,2 0,4 4,6 

Skatteprognos förstärkning fler invånare 5,9       1,0     

Utdelning/minskning resursfördelning -7,7     +3,2   

Buffert volymförändringar (demografi) 0,4 4,6 4,6 

 
I SCB prognos har förändringar skett inom nedan 
ålderskategorier för år 2021, vilket innebär en 
minskning av anslaget med 3,2 mnkr för nämnderna 
inom barn och utbildning och hemtjänst.  
 

Resursfördelning utifrån befolkningsförändring 
 

Målgrupp 

Föränd. 

befolkning 

2020-2021 

Tillägg eller 

borttag 2021 

 Antal mnkr 

Förskola -1 -0,09 

Förskoleklass -3 -0,14 

Grundskola -23                 1,7 

Skolbarnomsorg 6-9 år -8 -0,1 

Skolbarnomsorg 10-12 år -7 -0,1 

Gymnasium 4 0,5 

Gymnasium över 18               0                0 

Summa Barn och utbildning -37 1,6 
   

Livsmedel förskola -1 0,0 

Livsmedel förskoleklass -3 -0,01 

Livsmedel grundskola -23 0,04 

Livsmedel skolbarnoms. -15 -0,02 

Summa Livsmedel -41 0,068 

   

Hemtjänst 65+ (7,2% höjs till 

7,6% nyttjandegrad) 9,8 2,1 
Hemtjänst justering sänkning 

snitt timmar/person/mån (från 

39,3 till 36 tim/mån)   -3,6 

Summa Äldreomsorg  -1,5 
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Summa demografibaserat anslag, mnkr -3,2 
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Ekonomiska ramar nämnder 2021 
Efter årets prioriterade avsättningar har nämnderna 
ramar justerats med en minskning på -6,8 mnkr. 
 
Justering för resursfördelning minskar nämndernas 
ramar främst pga minskade antal elever inom Barn och 
utbildning. Välfärdsnämnden har getts ett 
effektiviseringskrav på totalt 6,0 mnkr varav en del är 
justering i resursfördelningsmodell. Orsaken är pga det 
uppdrag som getts av kommunfullmäktige att 
äldreomsorg och individ och familjeomsorg ska närma 
sig kostnader som liknande kommuner. Förslag att 
satsa en planhandläggare inom samhällsbyggnad ligger 

i förslaget. 
 

20,7 mnkr är avsatt centralt till nämnderna för 
kompensation av löneökningar, prisuppräkning och 

kapitalkostnader. Anslagen för lön och kapitalkostnader 
fördelas ut i samband med lönerevision samt när 
aktiveringen av investeringarna görs. 
 

 
               Fotograf: Jessica Mattsson, Kärnsjön 

 
 
 
Ekonomiska ramar 
 
Kommunstyrelsen, mnkr 

2021 

Budget IB 2020 53,8 

Kompensation för löneökning 2021, tim/OB, 
prisuppräkning samt kapitalkostnader* 

 

Effektivisering:   

Förslag Heltidsresans budget flyttas till 
Välfärd 

-0,40 

IT/SML samverkan 0,03 

Räddningstjänst 0,17 

Summa ram   53,6 
 
 

Välfärdsnämnd, mnkr 2021 

Budget IB 2020 273,6 

Kompensation för löneökning 2021, tim/OB, 
prisuppräkning samt kapitalkostnader* 

 

Förslag Heltidsresans budget flyttas till 
Välfärd 

0,4 

Uppdrag KF effektivisering -4,5 

Resursfördelning ÄO fler äldre -1,5 

Summa ram   268,0 
 
 

Barn -och utbildningsnämnd, mnkr 2021 

Budget IB 2020 280,2 

Kompensation för löneökning 2021, tim/OB, 
prisuppräkning samt kapitalkostnader*  

Effektivisering:   

Resursfördelning BoU -1,7 

Summa ram   278,4 
 
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnd, mnkr 2021 

Budget IB 2020 30,8 

Kompensation för löneökning 2021, tim/OB, 
prisuppräkning samt kapitalkostnader* 

 

Planhandläggare  0,7 

Summa ram   31,5 
 
 

Smånämnder, mnkr 2021 

Budget IB 2020 3,2 

Kompensation prisuppräkning*  

Summa ram   3,2 

*Överförmyndarnämnd, revision, Kommunfullmäktige 
valnämnd och jävsnämnd. 
 

 
 
 
 

Fritid -och kulturnämnd, mnkr 2021 

Budget IB 2020 15,7 

Kompensation för löneökning 2021, tim/OB, 
prisuppräkning samt kapitalkostnader* 

 

Effektivisering:   

Summa ram   15,7 
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Drift och investeringsredovisning 
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk 

hushållning. 

Ekonomiska ramar nämnder 2021 med plan 2022–2023 

Driftramar  
 

Mnkr Budget Plan Plan Plan  Föränd 

Nämndernas ram, år 2020 2021 2022 2023 20–21 

Kommunstyrelsen  53,8 53,6 53,6 53,6 -0,2 

Samhällsbyggnadsnämnd  30,8 31,5 31,5 31,5 0,7 

Barn- och utbildningsnämnd 280,2 278,4 278,4 278,4 -1,7 

Kultur -och fritidsnämnd  15,7 15,7 15,7 15,7           0 

Välfärdsnämnden 273,6 268,0 268,0 268,0 -5,6 

Jävsnämnd 0,06 0,06 0,06 0,06 0 

Kommunfullmäktige 1,1 1,1 1,1 1,1 0 

Revisionen 0,9 0,9 0,9 0,9 0 

Överförmyndarnämnden 1,1 1,1 1,1 1,1 0 

Valnämnden 0,0 0,0 0,3 0,0 0 

Summa nämnder 657,3 650,4 650,8 650,5 -6,8 
 

Resultatbudget  
 

  Utfall Budget Plan Plan Plan 
Mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Verksamheterna intäkter 160,0 140,0 140,7 141,4 142,1 

Verksamheternas kostnader -790,0 -798,6 -821,2 -838,9 -861,3 

Avskrivningar -24,0 -20,6 -22,0 -25,1 -23,3 

Verksamhetens nettokostnad -654,0 -679,2 -702,5 -722,6 -742,5 
            

Skatteintäkter 485,0 492,6 494,1 510,3 525,5 

Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 199,0 205,1 225,6 229,2 234,0 

Finansiella intäkter 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -5,0 -4,6 -2,9 -2,8 -2,7 

Skatter och finansnetto 683,0 693,1 716,9 736,6 756,8 
            

Årets resultat 29,0 13,9 14,4 14,0 14,3 
      

Budgeterat resultat % av skatter 
och bidrag 4,2      2,0 2,0 1,9 1,9 

 
För planperioden 2022–2023 kan kommunen nå ett resultat på 1,9 % av skatter och generella bidrag under 
förutsättning att man avsätter medel för finansiering av kommande årens investeringssatsning genom KF 
förfogandepost eller genom minskade kostnader inom verksamheterna. 
 

Balansbudget  
 

Balansräkning  

Mnkr 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Anläggningstillgångar 476 553 692 858 1066 

Omsättningstillgångar 239 239 239 239 239 
Summa tillgångar 715 792 931 1097 1305 

Eget kapital 322 336 350 364 378 

Skulder och avsättningar 393 456 581 733 927 

 715 792 931 1097 1305 
      

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser 218 199 192 185 179 

Borgensåtaganden 361 351    
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Investeringsbudget 2021 
med plan 2022–2025 
 

 
Spade i grus, Fotograf Lotta Karlsson 

 
 

Nedan presenteras investeringsbudget 2021, samt 
plan 2022–2025.  
 

Det finansiella inriktningsmålet är att reinvesteringar 
inom den skattefinansierade verksamheten (efter 
avdrag för amorteringar på utlämnade lån och 
försäljningar) ska finansieras av avskrivningar och 
resultat till 100 %.  
 

Årets resultatmål är att reinvesteringarna ska  
finansieras till 100 %. 
  
För Budget 2021 är den totala investeringsvolymen 
161,0 mnkr varav 92,5 mnkr klassas som 
nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på 
68,5 mnkr. Under år 2021 kan 36,4 mnkr finansieras 
(resultat och avskrivningar) av de planerade 68,5 
mnkr av reinvesteringar. Detta innebär en 
självfinansieringsgrad på 53 % och målet kommer inte 
uppfyllas under år 2021 om allt genomförs enligt 

planen.  
 

Med reinvestering avses investeringar för att byta ut 
befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en 
värdehöjande investering utan syftar till att behålla 
befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas 
som löpande investeringar. En nyinvestering är en 
planerad och uttalad satsning på värdehöjande 

åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad. 
 
 
 
 

De största investeringsutgifterna i Budget 2021 är; 
 

Fastigheter 
 

 Anpassning av Allégårdens äldreboende påbörjas 
med 5 mnkr per år och kommer ske under fyra år. 
 

 Utvecklingscentrum Munkedal renovering och 
lokalanpassning årligen med 4 mnkr. 

 

 Ny bollhall på Kungsmarksskolan, 25 mnkr (total 

investeringsutgift 28 mnkr) klart år 2021. 
 

 Ny skola för ÅK 4–6 på Kungsmarksområdet, 25 
mnkr (total investeringsutgift 147 mnkr) klart år 
2023. 

 

 Hedekas skola där skolområde renoveras 
/moderniseras och är en del i ett större projekt 
tillsammans med nyinvestering som gäller att 
samlokalisera förskola och skola i Hedekas inom 
samma fastighet (total investeringsutgift 50 mnkr) 
klart år 2021. 

 

 Ny förskola på Brudås 10 mnkr (total investering-
utgift 40 mnkr) klart år 2022. 

 

 Start av projektering av ny förskola i Dingle 1 mnkr 
(total investeringsutgift 38 mnkr klart år 2022) 

 

 

 Planerade underhåll på lilla Foss förskola som 
renoverar/moderniserar två avdelningar 10 mnkr. 
 

 

 Upprustning av brandstation i Hedekas 1 mnkr. 
 
Gata mark 
 

 Exploatering bostäder Bergsäter 3 mnkr 
(framtagande av 22 byggrätter i bra läge nära 
centrum och kommunikation) Va- anslutning 
tillkommer med 4,6 mnkr, klart 2022. 
 

 Exploatering tomter Korpås, utbyggnad bostads-
område 1 mnkr, total investeringsutgift (4,2 mnkr). 
 

 Exploatering Gläborg industriområde 2 mnkr. 
 

 Exploatering Smedbergs industriområde 2 mnkr. 
 

 Bro vid bruksvägen 2 mnkr. 
 
Övriga nämnder 10,2 mnkr 
 

 Nämndernas investeringsbehov är främst inköp av 
inventarier/utrustning 5,6 mnkr till befintliga och nya 
lokaler samt IT-system/teknik 3,4 mnkr och 
detaljplaner 1,2 mnkr. 

  
Ökade kapitalkostnader 2021–2024. 
 

Kapitalkostnaden förväntas öka med 24 mnkr fram till 

år 2025 utifrån den planerade investeringsförslaget.  
Denna kostnadsökning med övriga merkostnader för 
personal mm kräver effektiviseringar inom kommunen 
då detta kommer att tränga ut annan verksamhet.  

Sammanställning kommunen 
 

Mnkr 
Budget 

2021 
Plan  

2022 
Plan  

2023 
Plan  

2024 
Plan  

2025 

Kommunstyrelsen  3,3 1,8 1,8 1,8 1,8 

Samhällsbyggnadsnämnd 153,8 181,9 225,8 100,1 118,6 

Välfärdsnämnd 1,3 1,3 3,3 0,8 7,1 

Barn och Utbildningsnämnd 1,4 6,0 1,0 1,0 1,0 

Kultur och fritidsnämnd 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Munkedals kommun 161,0 191,2 232,1 103,9 128,8 
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Sammanställning av de större investeringsbehoven inom äldreomsorg samt inom barn- 

och utbildning av fastigheter.  
           

 

År (mnkr) 
Budget 
2020 

 Budget 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 

plan 
2025 

Äldreboende nyinvestering  
 

1,0 1,0 100 50 
 

50 

Anpassning Allégården äldreboende reinvestering   5 5 5 5  

Ekebacken ombyggnation      1 50 

Anpassning Skatten       2 

LSS boende nyinvestering    0,5 12   

Dingle förskola nyinvestering   1 37    

Brudås förskola nyinvestering   10 30    

Kungsmarksskolan åk. 4–6 nyinvestering   25 75 45   

Kungsmarksskolan bollhall nyinvestering   25     

Kungsmarksskolan reinvestering     7   

Munkedalsskolan reinvestering och trafiklösning    1 13 10  

Hedekas skola nyinvestering   19     

Hedekas skola reinvestering   30     

Hällevadsholm skola reinvestering 16       

Bruksskolan reinvestering    0,5 10 15  

Strukturutredningar  16  116 150 192 81 102 

         

 

 
                                     Hedekas skola, Fotograf Jessika Mattsson  
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Redovisning per nämnd 
Beskrivning av investeringsprojekt finns i respektive nämnds budgethandling. 

 

  Mnkr 
Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

 
            

  Kommunstyrelsen  3,3 1,8 1,8 1,8 1,8 

1082 Data och nätverksprodukter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1306 Förändrad dokumenthantering 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 

1005 Uppföljningssystem 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

1315 Nytt ekonomisystem    1,5 
 

   

  Digitalisering kommunövergripande  1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 

       
 

  Barn och utbildningsnämnd 1,4 6,0 1,0 1,0 1,0 

2219 Inventarier BoU 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

  Inventarier Kunskapens hus 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Inventarier Centrumskolan ombyggnation      

  Inventarier Kungsmarksskolan åk 4–6  
 

3,0    

 Inventarier Brudås förskola nybygg  2,0    
 
 

  Kultur och fritidsnämnd  1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1304 Konst i offentliga miljöer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2258 Kulturskola 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

2215 Kultur och fritid 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

 Inventarier bollhall 1,0     
 
 

  Välfärdsnämnd  1,3 1,3 3,25 0,8 7,1 

2308 Arbetstekniska hjälpmedel  0,15 0,15 0,1 0,15 0,15 

2333 Gem. inventarier ÄO/LSS/IFO 0,95 0,95 2,95 0,45 0,45 

2335 Larm ÄO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2336 Inv. MuSoLy Magna Cura 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2333 Inventarier nytt äldreboende      6,3 
 
 

  Samhällsbyggnadsnämnd  153,8 181,9 225,8 100,1 118,6 

  varav           

  Gata/mark reinvestering 3,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

1074 Beläggning och broarbete 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1140 Åtgärder gatubelysning 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1273 Samhällsförbättrande åtgärder 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1270  Broar Bruksvägen/älven 2,0     

             

  Gata/mark nyinvestering 10,3 12,4 15,0 4,8 1,8 
  Beläggning Möe  1,0    

1200 Strategiskt fastighetsförvärv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1212 Utbyggnad bostad/industriområde 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1272 Exploatering industriområde Västra Säleby  2,0 3,0   

1272 
Exploatering Va anslutningar Västra 
Säleby industriområde          3,0    

 1296 Exploatering Gläborg industriområde 2,0     

 Exploatering Smedbergs industriområde 2,0     

 Exploatering tomter Korpås  1,0 1,0    

 Exploatering Va anslutning tomter Korpås   2,2   

  Exploatering tomter Hällevadsholm        3,0    

  
Exploatering Va anslutning tomter 
Hällevadsholm    3,0 0,0 

1191 Exploatering tomter Bergsäter 3,0     

 

Exploatering Va anslutning tomter 
Bergsäter  4,6    

 GC-väg Gårvik etapp 1  2,0   0,0 

  GC-väg Gläborg   2,0  0,0 

  GC Saltkällan 0,5    0,0 

1147 Utbyggnad infrastruktur elbilar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

       
       

45



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2021 

Drift- och investeringsredovisning 
 

Sida 28 | 48 

  

       
       
       
       

  
 
Mnkr 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

       

  Fastigheter reinvestering 55,7 17,7 49,2 40,7 62,7 
1204 Ombyggnation kommunala fastigheter 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 1144 Beläggning kommunala fastigheter 3,0     

1142 Handikappanpassning fastighet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1169 Säkerhetshöjande åtgärder 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1256 Energiåtgärder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1092 Munkedals utvecklingscentrum 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

1115 Planerat underhåll Pipfabriken fasader/tak    2,0  

 Planerat underhåll lilla Foss förskola 10,0     

 Planerat underhåll Herrgården   4,0   

 Planerat underhåll Forum tak/vent  3,0 2,0   

 Planerat underhåll Frejvägen tak  1,5    

  Planerat underhåll Brandstation M-dal tak     2,0 

 Planerat underhåll Brandstation Hedekas 1,0  1,5   

  Planerat underhåll Skatten tak     2,0 

 Planerat underhåll Paviljongen tak/fasad    1,0  

 Hedekas skola reinvestering 30,0     

1120  Bruksskolan reinvestering  0,5 10,0 15,0  

  Munkedalsskolan reinvestering  1,0 10,0 10,0  

 
Munkedalsskolan reinvestering 
trafiklösning   3,0   

1130 Kungsmarksskolan reinvestering   7,0   

 Ombyggnation Ekebacken reinvestering    1,0 50,0 

1103 Anpassning äldreboende (Allégården)     5,0 5,0       5,0 5,0  

 1109 Anpassning Skatten        2,0 

              

  Fastigheter nyinvestering 81,0 147,0 157,0 50,0 50,0 
1105 Äldreboende nyinvestering 1,0 1,0 100,0 50,0 50,0 

  Nytt LSS boende 400 m2 nyinvestering  0,5 12,0   

1132 Hedekas skola nyinvestering 19,0     

1129 Kungsmarksskolan bollhall nyinvestering 25,0     

1128 
Kungsmarksskolan skola 4–6 
nyinvestering 25,0 75,0 45,0   

 Dingle förskola nyinvestering 1,0 37,0    

  Brudås förskola nyinvestering 10,0 30,0    

 Reservkraft Kungsmarksskolan  3,0    

 Gårvik toalett  0,5    
 
  

 Städ  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

1316 Städ allmänt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

       

  Kost 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1313 Inventarier skolor Matsalar 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1313 Kommunala kök allmänt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

       

  Park & skog  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1233 
Div. bad,lek och handikappåtgärder 
badplats 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1048 Byte fordon/Redskap 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

             

  Plan och Bygg nyinvestering 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 

1178 Detaljplaner 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 

             

  Summa kommun 161,0 191,2 232,1 103,9 128,8 
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Ekonomisk sammanställning 10 års översikt 
I tioårsöversikten redovisas kommunens ekonomiska utveckling och ställning och planerade utvecklingen under en 

tio-årsperiod. Redovisas gör resultaträkningen och balansräkningen för kommunen samt väsentliga nyckeltal.   

 Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Utfall     Utfall Budget Plan Plan Plan 

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens intäkter 125 189 215 164 160 140 141 141 142 

Verksamhetens kostnader -656 -734 -777 -779 -790 -797 -821 -839 -861 

Avskrivningar -19 -22 -22 -22 -24 -22 -22 -25 -23 

Verksamhetens nettokostnader -550 -567 -584 -637 -654 -678 -702 -723 -742 

                 

Skatteintäkter 405 439 463 

 

 

485 

493 494 510 526 

Generella statsbidrag och          

 

  

utjämningsbidrag 147 171 174 175 199 205 225 230 234 

Avgifter utjämningssystemet 2 2           0            0 0         

Finansiella intäkter 2 0 3 5 4 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -5 -5 -5 -5 -5 -5 -3 -3 -3 

Resultat före extraordinära 

poster 1 40 51 12 

29 

13,9 14,4 14,0 14,3 

                 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader -1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Årets resultat 0 40 51 12 29 13,9 14,4 14,0 14,3 

             

Balansräkning (Belopp i mnkr) 2015 2016 2017 2018 

 

2019 2020 2021 2022 

 

2023 

                  

Anläggningstillgångar 420 428 443 457 476 553 692 858 1 066 

Omsättningstillgångar 129 213 212 211 239 239 239 239 239 

Summa tillgångar 549 641 655 668 715 792 931 1 097 1 305 

                  
Eget kapital 191 230 281 293 322 336 350 364 378 

Skulder 358 411 374 375 393 456 581 733 927 

Summa skulder 549 641 655 668 715 792 931 1 097 1 305 

                

Nyckeltal kommunen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kostnader/intäkter                 

Årets resultat per invånare, kr 17 3 823 4 870 1 188 2 753 1 324     1 365     1 311 1 329 

Resultat enligt balanskrav 0 35 13 12 21 0 0 0 0 

Nettokostnadsandel av skatter                 

och statsbidrag inkl avskr, % 100 93 92 98 96 97 98 98 98 

Kassalikviditet 68 101         104          105        105        

Långsiktig betalningsförmåga                

Soliditet, % 35 36 43 44 45 42 38 33 29 

Soliditet inkl. ansv.förb., % -7,5 1,0 10 13 16 17 16 16 15 

Låneskuld                
Låneskuld, mnkr 217 223 190 191 193 187 239 391 585 

Investeringsverksamhet                

Nettoinvestering 41 21 52 28 57 98,5 161 191 232 

Självfinansieringsgrad % 46 294 143 143 93 36 23 20 16 

Självfinansieringsgrad 

reinvesteringar %             349 349 

 

114 53 53 127 

 

64 

Resultat                

Årets resultat 0,0 40 51 12 29 13,9 14,4 14,0 14,3 

Årets resultat / skatteintäkter och 

generella statsbidrag (%) 0,0% 6,5% 8,0% 1,8% 

 

4,2% 2% 2,0% 1,9% 

 

1,9% 

Kommunens skattesats 22:68 23:63 23:63 23:63 

 

23:63 23:63 23:63 23:63 

 

23:63 

                  

Invånarantal utfall 31 dec 10 205 10 361  10 423  10 503 

 

 10 513       

 

Invånarantal 1 nov utfall 10 226 

 

10 360 
 

 10 371  10 475 

 

 10 541       

 

Invånarantal 1 nov antagande 
budget 10 200 10 220 10 260 10 260 

 
10 450 10 500 10 550 10 600 

 
10 600 
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Finansiell analys  
Kommunen budgeterar för 2021 ett positivt resultat på 
2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, dvs 
14,4 mnkr.   

 
Nettoinvesteringarna beräknas för år 2021 uppgå till 
161 mnkr vilket är väsentligt högre än för tidigare år. 
De senaste fem åren har snittet på 
investeringsvolymen uppgått till ca 35 mnkr.  
 

Ökningen under de kommande åren beror på 
investeringar utifrån den plan om nybyggnation samt 
ombyggnation av skolor och förskolor samt påbörjande 
av nytt äldreboende. Åren 2021-2023 kommer 
investeringsvolymen totalt uppgå till 584 mnkr. Den 

höga investeringsvolymen innebär att budgeterat 
resultat tillsammans med årets avskrivningar inte 
räcker till för finansiering av investeringar. Inte heller 
likviditeten räcker till utan nyupplåning kommer att 
behöva ske. Det är viktigt för kommunens ekonomiska 
situation att investeringsnivån minskar efter att de 
stora strukturella satsningarna genomförts. 
 

Modell för finansiell analys 
Den finansiella analysen utgår ifrån den s.k. RK-
modellen vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – 
resultat, kapacitet, risk och kontroll. Dessa är viktiga ur 
ett finansiellt perspektiv: det finansiella resultatet, 
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen 
över den finansiella utvecklingen. Målsättningen är att 
utifrån dessa identifiera eventuella finansiella 
möjligheter och problem och försöka klargöra om 

Munkedals kommun har god ekonomisk hushållning 
som föreskrivs i kommunallagen. 
 

 
 
Till varje perspektiv kopplas ett antal finansiella 

nyckeltal, dessa har till uppgift att belysa ställning och 
utveckling. 

 

Resultat- kapacitet 
 

Årlig förändring i procent    

År 2020 2021 2022 2023 

Nettokostnader 2,6  3,5 2,9 2,7 

Skatter och bidrag 2,8  3,2 2,7 2,7 

 

Ökningstakten av Skatter och generella statsbidrag 
minskar ifrån 2021 och framåt. Delvis till följd av en 
svagare utveckling av arbetade timmar.   
Då kommunen har ökat antal invånare samt en 
förbättrad prognos på LSS utjämningen så förstärks 

skatteintäkter och generella statsbidrag något under 
2021.  

 
Nettokostnadsandel i procent    

År 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens andel av skatter 

och bidrag 
94,1 94,5 94,4 94,7 

Avskrivningarnas andel av 

skatter och bidrag 
3,1 3,1 3,4 3,1 

Nettokostnadsandel totalt av 

skatter och bidrag 
9,3 97,6 97,7 97,8 

Finansnetto -0,8 -0,4 -0,4 -0,3 

 
Den löpande verksamheten beräknas ta i anspråk 94,5 
% av skatter och generella statsbidrag under 2021. Ett 
riktmärke är att den löpande verksamheten inte ska 
större andel av skatter och statsbidrag än 98 %. 

Budgetmässigt ser det bra ut det kommande året. Detta 
förutsätter att verksamheterna har ekonomi och 
verksamhet i balans.  
 
Investeringsverksamhet i mnkr, och procent 

År 2020 2021 2022 2023 

Nettoinvesteringar (mnkr) 98,5 161 191 232 

Självfinansieringsgrad av 

reinvesteringar (%) 
54 53 127 64 

Självfinansiering totalt % 36 23 20 16 

 
Investeringsvolymen för 2021 beräknas uppgå till 161 

mnkr. I investeringsplanen 2022–2023 beräknas 

volymen uppgå till 423 mnkr. Detta beror främst på de 

investeringar som pågår i kommunens skolor. Totalt 

under perioden 2021–2023 kommer  investerings-

utgiften vara 584 mnkr varav 113 mnkr kan 

självfinansierad av resultat och avskrivningar. 
 

Utifrån budgetförslaget innebär det att själv-
finansieringen av reinvesteringar uppgår till 53 % för 
Budget 2021. De stora investeringsutgifterna innebär 
att målet om självfinansiering av reinvesteringar på 100 
% år 2021 inte kommer att uppfyllas. Det långsiktiga 
inriktningsmålet är 100 %.  
 
Årets resultat (mnkr, procent) 

 2020 2021 2022 2023 

Årets resultat (mnkr) 13,9 14,4 14,0 14,3 

Årets resultat av 
skatteintäkt/generellt 

statsbidrag (%) 

2 2,0 1,9 1,9 

Genomsnittligt resultat 

över 3 år (%) 
2,7 2,7 1,9 1,9 

 

Det budgeterade resultatet för 2021 är 14,4 mnkr. Det 
innebär ett budgeterat resultat med 2 %.  
 

De kommande två planåren 2022-2023 kommer det 
aktiveras kapitalkostnader för de större 
investeringarna såsom Dingle och Brudås förskolor 
samt Hedekas skola vilket kräver finansiering med ca 
7,3 mnkr.  

 
För att kunna ha kvar ett resultat på 1,9 % under 
planperioden 2022–2023 krävs det antingen att KF 
avsatta förfogandepost används eller att verksamheten 
minskar sina kostnader med motsvarande.  
 
Lån, mnkr 2020 2021 2022 2023 

Låneskuld  187 239 391 586 

Varav nylån 64 125 152 195 

 
Låneskulden förväntas uppgå till 239 mnkr 2021.  
 

• Vilken balans har 
kommunen haft över 
sina intäkter och 
kostnader över året 
och över tiden? 

• Vilken kapacitet 
har kommunen att 
möta finansiella 
svårigheter på lång 
sikt? 

• Föreligger några risker 
som kan påverka 
kommunens resultat 
och kapacitet 

• VIlken kontroll har 
kommunen över 
den finansiella 
utvecklingen 

Kontroll Risk 

Resultat Kapacitet 
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Antas föreslagen investeringsplan innebär det behov av 
nyupplåning. Fram till 2023 kommer, med 
utgångspunkt från lagd investeringsplan, nyupplåning 
krävas med 472 mnkr och en låneskuld på 586 mnkr. 
Vid år 2025 beräknas låneskulden vara 745 mnkr. 
 

I samband med att låneskulden ökar, kommer de ökade 
lånen innebära att kommunen blir sårbar och att 
finansiella ställning försvagas. 
 

Risk – kontroll 
 

Soliditet i procent 
Utfall 

2019 
2020 2021 2022 2023 

Soliditet 45 42 38 33 29 

Soliditet inklusive 

ansvarsförbindelsen 
16 17 16 16 15 

 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme, ju högre soliditet desto 
starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats 
med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt 

kriterium för god ekonomisk hushållning är att 
soliditeten över en längre period inte försvagas utan 
utvecklas i positiv riktning. Det innebär att 
skuldsättningen minskar och att det finansiella 
handlingsutrymmet ökar. Soliditeten exklusive övriga 
pensionsförpliktelser har sjunkit de senaste åren 
beroende på svaga resultat.  
Som tabellen visar minskar soliditeten kommande år 
vilket förklaras av den höga investeringsnivån.  
 

Kommunalskatt (kr) Munkedal 
Västra 
Götaland 

Riket 

Primärkommunalskatt 
2020 

23,63 21,30 20,70 

Total kommunalskatt  35,11 32,78 32,19 

 
Kommunalskatten är den viktigaste inkomstkällan. En 
viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella 
kapacitet är vilken möjlighet kommunen kan påverka 
sin inkomstkälla. En redan hög kommunalskatt ger till 
exempel ett mer begränsat handlingsutrymme att 
generera en intäktsökning denna väg. Den totala 
kommunalskattesatsen uppgår till 35,11 kr vilket är 

2,33 kr högre än för regionen och 2,92 kr högre än 
riket.  
 

Borgensåtagande (mnkr) 2019 2020 

Munkedals Bostäder AB 280 270 

Dingle industrilokaler AB 6 6 

Munkedals vatten 26 26 

RKHF Sörbygården och Dinglegården 33 33 

Rambo 16 16 

Summa Kommunägda företag 361 350 

Föreningar 0,2 0,2 

 
Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen 
men är för kommunen en stor post som medför en ökad 
risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap. Det 
är främst till Munkedals Bostäder AB som kommunen 
går i borgen för. Under 2020 amorterade de 10 mnkr. 
 
Pensionsåtagande 
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen. Förpliktelsen avser pensionsskulden till 
anställda från tiden före 1998. Pensionsförpliktelsen är 

en skuld till de anställda och redovisas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Perioden 
för 1998 betalades det inte in någon pension 
löpandeunder intjänandet av pensionsrätten. Det 
innebär att under ansvarsförbindelsen, utanför 
balansräkningen, finns en skuld som uppgår till 191,6 
mnkr inkl. löneskatt. Denna pensionsförpliktelse, 
sjunker för sjätte året i 
rad. Efter 1998 ändrades detta och en löpande 
inbetalning av pensionskostnaderna görs numera 
kontinuerligt. Den senaste prognosen, från Skandikon 

finns nedan. 
 

Mnkr  
2020-
12-31 

2021-
12-31 

2022-
12-31 

2023-
12-31 

Ansvarsförbindelse 

(inkl löneskatt)  198,6 191,6 185,11 178,6 

Pensionsskuld, intjänad 

tom 1997  159,8 154,2 148,9 143,7 

Löneskatt 
 

 38,8 37,4 36,1 34,9 

 
Pensionskostnad 
 
Total pensionskostnad, mnkr  
Datum 31/12 2021 2022 2023 

Förändring av 

pens.avsättning -0,7 -0,6 -0,6 
Pensionsutbetalningar 9,7 9,6 9,7 
Premier 24,8 24,2 25,1 
Finansiell kostnad 0,2 0,2 0,2 
Löneskatt 8,2 8,1 8,4 
Summa kostnader 42,2 41,6         42,8 

 
Den senaste prognosen, från Skandikon, avseende de 
årliga pensionskostnaderna visar att inom de 
kommande åren kommer ingen större ökning kommer 
ske.  
 

  Avslutande kommentarer 

För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det 
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. Precis som det finansiella målet är 
uppsatt behöver resultatet stabilt uppgå till 2 %. Med 
en sådan resultatnivå klarar kommunen av att 
finansiera större delen av sin tillgångsökning med 
skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen 
kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort 
och lång sikt. Det är väsentligt att bereda för högre 
driftskostnader i samband med stora investeringar.
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Nämndsredovisning 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Jan Hognert (M)  

Förvaltningschef: Håkan Sundberg 

 

Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsiktsplikt över övriga nämnder/bolag och 
förbund. Styrelsen ska även bereda ärenden som ska 
behandlas i Kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen har en styr och ledningsfunktion 

samt ansvar för ekonomisk förvaltning, 
personalpolitik och uppgifter som regleras i viss 
speciallagstiftning. Därutöver har styrelsen ett 
samlat ansvar för utveckling av kommunen, 
översiktlig planering, säkerhetsfrågor, mm. 
Kommunstyrelseförvaltningen ska stödja 
Kommunstyrelsen i dess uppdrag. 

 
                    Konstverk vid Kaserna. Foto Jessica Mattsson 

 

Ekonomisk sammanfattning drift 

Ekonomiskt förslag till ram, mnkr 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan  

2022 

Plan 

2023 

Kommunstyrelsen 53,7 53,6 53,6 53,6 

Ramförändring mellan åren -0,4 -0,2   

Varav löner/kapitalkostnad 1,9 +0,2   

Effektiviseringskrav -1,4    

Utökning av ram     

Resursfördelning      

Varav flytt av verksamhet -2,9 -0,4   

KS förfogande 1,0    

Översiktsplan 1,0    

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 

 
 

Nettokostnader, mnkr per 
avdelning 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
 2021 

Plan 
 2022 

Plan 
 2023 

Kommundirektör 28,1 28,4 28,9 28,9 28,9 

HR-avdelning 4,7 5,7 4,9 4,9 4,9 

Ekonomiavdelning 7,8 7,4 7,4 7,4 7,4 

Administrativa avdelningen 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 

Löne-avdelning SML 10,9 9,5 9,5 9,5 9,5 

Varav KS förfogande under 
kommundirektör 

  1,0   

Totalt, drift   54,1 53,7 53,6 53,6 53,6 

 
Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till preliminär ram. Nämnden har 
föreslagits en ekonomisk budgetram på 53,5 mnkr år 2021.  
 

Lön, pris- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. Inga större kommande 
verksamhetsförändringar 2021 som kräver förslag på åtgärder i balans och konsekvensbeskrivning. 
Kommunstyrelsen ska godkänna sin budget 2021, 2020-06-15. 
 
Överföring av anslag till Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr för projektet heltidsresan. 
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Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18. Kommunstyrelsens investeringsbudget för 
år 2021 avser främst nytt ekonomisystem samt medel för övergripande digitalisering i kommunen tex som e-
tjänster. 
t Budget Förslag 

Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023 den 2019-03-25 §26  
Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 

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

• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 
Nämnden ska besluta om verksamhetsmål och mått. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag. Förslaget 
innebär totalt fyra verksamhetsmål med mått inom varje inriktningsmål. Under hösten upprättar förvaltningen 
verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och 
kan kopplas till aktiviteter. 
 
Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med sina verksamhetsmål. En workshop har genomförts 18 maj. De 
nya målen och tillhörande mått ska komplettera budgethandlingen efter dessa beslutats av kommunstyrelsen. 
 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål KS:  År 2021 

Mått Mål 

  
 

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
  

2.1 Verksamhetsmål KS:  År 2021 

Mått Mål 

 
 

 

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån 

behov  
    

3.1 Verksamhetsmål KS:  År 2021 

Mått Mål 

  
 

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
    

4.1 Verksamhetsmål KS:  År 2021 

Mått Mål 

   
 

Framtid 
Kommunstyrelsens förvaltning kommer fokusera sitt arbete inom de prioriterade områdena: 
Digitalisering, Attraktiv arbetsgivare, Varumärke och Utvecklingscentrum Munkedal (UM).  
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Kultur -och fritidsnämnd  
Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 
 

Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi 
 

 

Ansvarsområde 
Allmän fritidsverksamhet, Allmän kulturverksamhet, 

bibliotek, idrotts och fritidsanläggningar, kulturskola, 

fritidsgård. 

 

         
Långfärdsskridskor Gullmaren, Fotograf Jan-Olof Karlsson. 

Ekonomisk sammanfattning drift 
 

Ekonomiskt förslag till ram, mnkr 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Kultur -och fritidsnämnd 15,7 15,7 15,7 15,7 
Ramförändring mellan åren  0,3 0 0 0 

Varav löner/kapitalkostnad  0,1 *   

Effektiviseringskrav -0,8    

Utökning av ram     

Fritidsgårdssatsning i Svarteborg och Hedekas 1,0    

Varav flytt av verksamhet     

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
 
 

 
Nettokostnader, mnkr 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Intäkter -2,1 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
Personalkostnader 9,9 9,7 9,7 9,7 9,7 
Övriga kostnader 6,9 6,6 6,6 6,6 6,6 
Totalt, drift 14,7 15,7 15,7 15,7 15,7 
 

 
Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till preliminär ram. Nämnden har 
föreslagits en ekonomisk budgetram på 15,7 mnkr år 2021.  
 

Lön, pris- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. Inga större kommande 
verksamhetsförändringar 2021 som kräver förslag på åtgärder i balans och konsekvensbeskrivning. Kultur och 
fritidsnämnden godkände sin budget 2021, 2020-05-13 §31 

 

Investeringsbudget 
 

Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18 där kultur och fritidsnämndens 

investeringsram för 2021 är 1,305 mnkr där det är främst avsatt för inventarier i den nya bollhallen. 
 
Verksamhetsmål 
 

Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023 den 2019-03-25 §26  

Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 

• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

 
Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått och en eventuell revidering av mått sker vid nämndens beslut 
om detaljbudget i december 2020 då man vet mer måluppfyllelsen mål och mått.  
  
Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag. Förslaget innebär totalt fem verksamhetsmål med mått. 
Inriktningsmål 1,2 och 4 har ett verksamhetsmål föreslagits och inriktningsmål 3 har två verksamhetsmål 
föreslagits. Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 

förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
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1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska arbeta för ökad folkbildning År 2021 

Mått Mål 

Kartlägga de aktiviteter inom förvaltningen som främjar folkbildningen x 

 

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
  

2.1 Verksamhetsmål KFN: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla År 2021 

Mått Mål 

Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än svenska x 

Vår information ska finnas tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning x 

Antalet sammankomster inom föreningslivet som sökts aktivitetsstöd för, ska öka från  
2 532 till 2 700 

2 700 

Kartlägga kommunens vandringsleder x 

 

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån 

behov  
    

3.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för 
gemenskap 

År 2021 

Mått Mål 

Öka antal besökare på fritidsgården från 5824 till 6000 6 000 

 

3.2 Verksamhetsmål KFN: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att 
skapa en aktiv fritid 

År 2021 

Mått Mål 

Genomföra LUPP-undersökning  x 

LUPP är ett verktyg för att ta reda på ungdomars livssituation lokalt.  
Resultatet ska ge ett underlag i framtida beslutsprocesser som rör unga samt underlätta samarbetet mellan  
olika verksamheter. 

 

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
    

4.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil År 2021 

Mått Mål 

Enheten genomför två event/år med fokus på hållbar livsstil 2 

Under året ska lånecyklarna lånas ut minst 250 ggr 250 

Kartlägga möjligheten för invånarna att återanvända fritidsartiklar x 

 
 

Framtid 
 

Kultur- och fritid kommer att ha fokus på nätverket kring friluftsanläggningar, leder och tillgänglighetsanpassning. 
Kulturskolan har fokus på att utveckla musikalprojekt i skolorna. Förhoppning finns att kunna genomföra ett 
Kultur- och fritidsläger med både drama, dans, musik och friluftsaktiviteter. Biblioteksverksamheten utvecklar sitt 
mer-öppet-koncept. Ung Fritid kommer att få en nystart i nya lokaler.   
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Barn -och utbildningsnämnd 
Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi 
 

Ansvarsområde 

Förskole-och fritidsverksamhet, grund-, sär- och 

gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive 

svenska för invandrare (SFI), elevhälsovård, tillsynsansvar 

för friförskola, dagbarnvårdare, skolskjutsverksamhet, 

huvudmannaskap för förskola och skola. 

               

Barn som leker med bokstäver. Fotograf Rickard Lundberg 

Ekonomisk sammanfattning drift 
 

Ekonomiskt förslag till ram, mnkr 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 
Barn och utbildningsnämnd 280,1 278,4 278,4 278,4 

Ramförändring mellan åren 9,4 -1,7   

Varav löner/kapitalkostnad 1,3 0*   

Effektiviseringskrav -2,1    

Utökning av ram  3,0**    

Resursfördelning  4,2 -1,7   

Varav flytt av verksamhet 3,0    

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.  

**Hedekasprojektet, elever med särskilda behov och simundervisning. 
 

 

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till preliminär ram. Nämnden har 
föreslagits en ekonomisk budgetram på 278,4 mnkr år 2021. Barn och utbildningsnämnden godkände sin 
budget 2021, 2020-05-27. 
 

Lön, pris- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. Den minskade ramen är 
kopplad till en prognostiserad minskning i resursfördelningen utifrån demografin (mindre elever främst 

grundskolan) på 1,7 mnkr.  
 

Tillkommande utökade kostnader/minskade intäkter inför budget 2021 beräknas uppgår till 4,5 mnkr. Orsakerna 
till förändringarna är minskade intäkter från migrationsverket och lågstadiesatsningen 3,8 mnkr, ökade intäkter för 
vuxenutbildning -2,5 mnkr, återbetalning år 1 Eget kapital (underskott 2020) 1,2 mnkr, digitala läromedel 0,5 
mnkr, ökad bemanning fritidshem 35% /100 barn 0,8 mnkr, utökning planeringstid förskola 1 h/avd./vecka 0,4 

mnkr samt datakostnader förskolan elevdator*3 personal/avd. 0,3 mnkr. 
 

Att hantera förändringarna inom ram genom att minska kostnader inom nämnden med totalt -4,5 mnkr genom att; 
Minska 2,0 tjänster grundskola, 2,0 tjänster gymnasiet samt 1,0 tjänst övergripande administration totalt -3,3 
mnkr, översyn av behov av kommunala dagbarnvårdare 2 stycken -0,9 mnkr. Omfördelning av befintlig 
läromedelsbudget inom grundskola -0,2 mnkr, översyn av licenser -0,050 mnkr. Mer detaljerad beskrivning samt 
konsekvensbeskrivning finns i nämndens budgethandling antagen 2019-05-27. 
 

 

Investeringsbudget 
 

Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18. Investeringsbehovet år 2021 är främst 
inventarier inom verksamheterna med 1,4 mnkr. 
Bokslut Budget Förslag 

Verksamhetsmål 
 

Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023 den 2019-03-25 §26.  
Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 

Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 

Nettokostnader, mnkr 
Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Intäkter -64,5 -45,1 -42,8 -42,8 42,7 
Personalkostnader 204,1 196,9 192,9 192,9 192,9 

Övriga kostnader 136,2 128,3 128,3 128,3 128,3 
Totalt, drift 275,8 280,1 278,4 278,4 278,4 
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• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 

Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått år 2021 och att en eventuell revidering av måtten sker vid 
nämndens beslut om detaljbudget i december 2020 då man vet mer måluppfyllelsen mål och måtten för år 2020.  
  

Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag. Förslaget innebär totalt sju verksamhetsmål med mått. 
Inriktningsmål 1,2 och 3 har två verksamhetsmål föreslagits och inriktningsmål 4 har ett verksamhetsmål 
föreslagits. Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 

förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål BUN: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina 
gymnasiestudier inom tre år. 

År 2021 

Mått Mål 

Alla elever i Åk1 ska ha klarat avstämning A enligt Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd 100% 

Andel elever som blir behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program ska öka till minst 85% 85 % 

Andel elever som går på ett gymnasieprogram och tar gymnasieexamen ska öka till minst 80% 80 % 

Meritvärdet för elever i åk. 9 ska höjas till 210      210 
 

1.2 Verksamhetsmål BOU: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. År 2020 

Mått Mål 
Fullt utbyggt ”en till en” i grundskolan samt tillhandahålla digitala hjälpmedel i förskolan och 
förskoleklass 2020 

x 

 

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
  

2.1 Verksamhetsmål BUN: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje. År 2021 

Mått Mål 
Alla elever har minst en pulshöjande aktivitet varje dag         1  

Mindre barngrupper i förskolorna minska från 18–17/grupp       17 

Andel elever med problematisk skolfrånvaro ska minska till 5%     5% 
 

2.2 Verksamhetsmål BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

År 2021 

Mått Mål 
Alla inom BoUF ska känna till målen för verksamheterna (OSA– enkäten - mäter) från 4,1(2019) 
till 4,5(2020) (Femgradig skala) 

4,5 

 Lägre sjukfrånvaro från 5,2 % (2019) till 4,5 % (2020)       4,5 % 

Alla inom BoUF kan rekommendera vänner och bekanta att jobba hos oss (OSA enkäten) från 3,6 
(2019) till4,5 (2020) (Femgradig skala) 

4,5 

 

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
    

3.1 Verksamhetsmål BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO 
och andra viktiga aktörer. 

År 2021 

Mått Mål 

Arbeta fram rutiner för samverkan med Närhälsans enhet Ungas psykiska hälsa x 
 

3.2 Verksamhetsmål BUN: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras. År 2021 

Mått Mål 

Alla barn som är 2,5 år har besökt familjecentralens tvärprofessionella team och insats har 
erbjudits de barn som är i behov av stöd. 

100 % 

Alla barn 0-5 år i behov av insats får det innan de börjar förskoleklass  100 % 

Andel elever som har godkänt på nationella prov i åk 3 i ämnet svenska 2019 80% 2020 90%    90 % 
 

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
    

4.1 Verksamhetsmål BUN: I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en 
hållbar livsstil. 

År 2021 

Mått Mål 

Alla verksamheter ska utarbeta en plan för källsortering  x 

Alla enheten ska genomföra två aktiviteter/ år med fokus på hållbar livsstil. 2 
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Framtid 
Förvaltningen måste analysera hur pandemin och alla åtgärder som nu vidtas kommer att påverka barnen och 
elevernas resultat men även deras mående. Hur länge kommer pandemin att påverka världen och vår kommun? 
Ekonomiska konsekvenser som kan komma att påverka framtida resurstilldelning och byggprojekt. Även om 
regeringen nu skjuter till medel för att utveckla kommunens vuxenutbildning så är det avhängt de eventuella 
restriktioner som är kopplade till Covid-19. Praktiska utbildningar är svåra att genomföra på distans och det är 
problematiskt att rekrytera personal som är hänvisad till exempelvis vården. Utbildning är en viktig väg att gå för 
att reda ut krisen och det är viktigt att kommunen är med på det tåget.   
 
En ny ledningsstruktur inom avdelning skola kommer att träda i kraft. Det kommer arbetas konsekvent utefter den 
strategiska planen. Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och kommer att implementeras i Hypergene.  
 
De pågående och kommande renoveringarna av skolorna kommer att förbättra lärmiljöerna både inomhus och 

utomhus. Nya skolan åk 4-6 inklusive särskola och flex-grupp ska stå klar 2023. Byggnation av nya flexibla 
förskolor i Dingle och på Brudås kommer att genomföras under perioden. Dåliga lokaler ersätts och 
förutsättningarna för mindre barngrupper skapas. 
  
Förvaltningen ser ekonomiska utmaningar utifrån att resursfördelningen ska räcka till alla enheter samtidigt som 
högre måluppfyllelse och likvärdighet ska uppnås. Svårigheter att rekrytera behörig personal inom både förskolor, 
skolor och fritidshem kommer att påverka förvaltningen i många år framöver. 
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Välfärdsnämnd 
Ordförande: Ulla Gustavsson (M) 

Förvaltningschef: Catarina Dunghed 
 

Ansvarsområde 
Äldreomsorg, omsorg om personer med 

funktionsnedsättning, individ -och familjeomsorg, 

kommunal hälso- och sjukvård, tillstånd och tillsyn 

enligt alkohollagen, arbetsmarknadsåtgärder 

integration, LOV 

 
       

Äldre man. Fotograf fri bild från Pixabay 

 

Ekonomisk sammanfattning drift 
 

Ekonomiskt förslag till ram, mnkr 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 
Ramförändring mellan åren 1,4 -5,6   

Välfärdsnämnd 273,6 268,0 268,0 268,0 
Varav löner/kapitalkostnad 2,1    

Effektiviseringskrav   -4,5   

Neddragning av ram -2,3    

Resursfördelning  +4,6 -1,5   

Varav flytt av verksamhet, heltidsuppdraget -3,0 +0,4   

*Lön, prisuppräkning samt och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
 

 

*Vård och omsorg om äldre enligt SoL och HSL samt öppna insatser, Lokal, städ och kostbudget har justerats under 2020 mellan förvaltning och samhällsbyggnad. Kvar finns 
bostadsanpassning budgeten hos Samhällsbyggnad. Gem, kostnader: Förvaltningschef, avdelningschefer, bistånd, mas, färdtjänst, övergripande handläggare. 

 

Uppdrag från kommunfullmäktige 2018-11-29 §92  
Se nyckeltal sid.10 
 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga målsättningen är att individ- och familjeomsorgen 
nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektör i uppdrag att utreda vilka verksamhetsförändringar som 
behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara 
kommuner inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska genomföras inom under åren 2020–2024. I 
samband med budgetarbetet 2020 ska en konkretisering av vilka förändringar som planeras göras och hur 
uppföljningen ska ske. 

 

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) föreslagit till preliminär ram. I förslaget 
finns att nämnden ska ha en effektivisering på 6 mnkr utifrån det uppdrag KF har gett nämnden att minska sina 
nettokostnader inom Äldreomsorg och individ och familjeomsorgen. Nämnden har föreslagits en ekonomisk 
budgetram på 268,0 mnkr år 2021.  
 

Nämnden har konsekvensbeskrivit den förslagna drift- och investeringsramen.  
 

Välfärdsnämnden beslutar 2020-05-20 §26 att återremittera Budget 2021 plan 2022–2023 för att se över 
ytterligare alternativ till besparingsåtgärder utöver nedläggning av Ekebacken. Ärendet kommer tas upp i juni 
månad. 
 
 

Verksamhetsförändringar och åtgärder 
De verksamhetsförändringar som man väljer att budgetera upp inför 2021 är kostnader på totalt 3,9 mnkr och 
avser; 
 
 
 

 

Nettokostnader, mnkr 
Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Intäkter -55,8 -35,5 -35,6 -35,6 -35,6 

Personalkostnader 227,4 218,2 212,6 212,6 212,6 

Övriga kostnader 117,7 91,0 91,0 91,0 91,0 

Totalt, drift   283,3 273,6 268,0 268,0 268,0 
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Nytt verksamhetssystem 0,780 mnkr, utöka 1,0 åa enhetschef 0,750 mnkr, utöka MAS till 50 % 0,250 mnkr, 
utöka Hemsjukvårdens budget då vissa statsbidrag försvinner 0,500 mnkr, utökning handledare AME 2,0 åa för 
förändrat arbetssätt mellan AME och IFO pga det ökade försörjningsstödet 1,0 mnkr, utökning beroendestöd 1,0 åa 
för att arbeta med hemmaplanlösning och undvika placeringar 0,600 mnkr.    
 

För att finansiera förändringarna inom ram samt effektiviseringskravet på 6 mnkr är att förslaget att avveckla 
resterande antalet boendeplatser på Ekebacken innebär en minskning med 16 särskilda boendeplatser, 8,3 mnkr 

och hemtjänstens resursbudget sänks med 1,5 mnkr enligt resursfördelningssystem. Mer detaljerad beskrivning 
finns i nämndens budgethandling. 
 

Resursfördelning hemtjänst 
Utgångspunkten för resursfördelningen från kommunfullmäktige är tilldelning utifrån föregående års verkställda 
tid, nyttjandegrad och pris per hemtjänsttagare som utgår från kommunens prissättning för LOV (Lagen Om 
Valfrihet) och kopplas till demografiprognos 65+ som beställs från SCB.  
Nyttjandegraden i resursfördelningen inför 2021 höjs till 7,6% från 7,2 % 2020, anledning är att det är fler 
personer som nyttjar hemtjänst enligt utfall 2019. Nämnden får ersättning för fler brukare inom hemtjänst 2021. 
Snitttiden timmar/månad justeras inför 2021 till 36 h/månad. Munkedal börjar närma sig snitttiden jämfört med 
liknande kommuner där beviljade snitttiden är 27 h/mån. Nämndens resursfördelning för hemtjänst minskas med -
1,5 mnkr år 2021. Ambitionen är att under 2022 minska snitttiden av verkställda timmar ytterligare ner till 34 
h/mån. 
 

Investeringsbudget 
 

Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18. Förslaget på investeringsbudget 2021 på 
1,3 mnkr avser främst inventarier till boenden och Allégårdens renovering. 
 

Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26  
 

Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 

• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 

Nämnden ska besluta om verksamhetsmål och mått år 2021. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag. 
Förslaget innebär totalt fyra verksamhetsmål med mått. Varje inriktningsmål har ett verksamhetsmål och mått 
föreslagits. Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål VFN: Vi ska öka antalet personer efter avslutad etablering som går ut i 
arbete där ingen utbildning krävs 

År 2021 

Mått Mål 

Vi ska öka med 10 %  10% 

 

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
  

2.1 Verksamhetsmål VFN: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande År 2021 

Mått Mål 

Plan ska vara upprättad 2021 1 

 

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
  

3.1 Verksamhetsmål VFN: Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga organisationer och 
andra i civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och ensamhet. 

År 2021 

Mått Mål 
Antalet aktiviteter ska öka med 20 % 20% 

 

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

    

4.1 Verksamhetsmål VFN: Alla våra enheter ska källsortera efter bästa förmåga År 2021 

Mått Mål 

Antal enheter som källsorterar skall vara 100 % 100% 
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Framtid 
Arbetslösheten förväntas öka och tendenserna i samhället visar att det kommer att vara över en tid. Arbetslöshet 
kan komma att medföra ökade kostnader i försörjningsstöd då förmågan till självförsörjning minskar. En ökad 
arbetslöshet innebär även ett extra tryck på förvaltningen och ett ökat behov av resurser i arbetet med att få 
personer med försörjningsstöd ut i jobb för att bryta bidragsberoende.  
 

Konsekvenserna av pandemin. Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande Covid-19 vilket 
medfört en mängd förändrade arbetssätt inom förvaltningen. De ekonomiska konsekvenserna vet vi inte svaret på 

men förvaltningen räknar med utökade kostnader för bland annat sjukskriven personal samt inköp av 
skyddsutrustning. Vissa kostnadsutökningar kommer kommunen att kunna återsöka men i dagsläget är det inte 
klarlagt i vilken omfattning kommunen kompenseras för sina utlägg orsakade av Covid-19.  
 

Våld i nära relationer ökar enligt en bedömning för landet i stort i spåren av Covid-19. Den ekonomiska 
konsekvensen kan medföra ett utökat behov av placeringar samt skyddat boende.  
 

Förvaltningen har fått i uppdrag från Kommundirektör att sammanställa ett förslag till utformning av 
serviceassistenter. Serviceassistenter skall vara en titel som inrättas kommunövergripande. Inom 
Välfärdsförvaltningen skall serviceassistenterna hantera städning, tvätt samt inköp med mera. Planering gällande 
en alternativ boendeform fortgår.  
 

Det planeras för ett nytt äldreboende som enligt beslut skall vara placerat i Dingle. En förändring av 
kvalitetsnivåerna inom hemtjänst i syfte att minska kostnaderna för hemtjänst i nivå med jämförbara kommuner. 
En revidering av bistånd syftar till att sänka kostnaderna till en nivå med jämförbara kommuner. Boende och 
beroendestöd planerar att utöka ett samarbete för att utöka möjligheten att möta behovet hos våra klienter på 
hemmaplan.  
 

En utredning för kartläggning av behovet av antal LSS –platser är klar och framigenom kommer ett behov av ett 
utökat behov av antalet boendeplatser att öka inom såväl boende samt korttidsverksamhet. Förvaltningen står 
inför införandet av helidsresan vilket innebär att samtliga medarbetare i kommunen ska ges möjlighet till heltid 
enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal.  
 

Nuvarande Magna Cura skall bytas ut mot Combine i hela förvaltningen och vilket omfattar totalt ca 600 personal 
med dokumentationsansvar.  
 

Individen behov i centrum är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med brukare inom 
Välfärdsförvaltningen. Arbetssättet IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika 

livsområden i dagliga livet. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att 
individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. 
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Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförande: Matheus Enholm (SD) 

Förvaltningschef: Mats Tillander 
 
 
 

Ansvarsområde 
Kost -och städ verksamhet, fastighetsförvaltning, 

exploateringsverksamhet, gator och trafik, bygglov, 

detaljplaner, mät -och kart verksamhet, 

bostadsanpassning. 

              

Industriområde vid Öringsvägen. Fotograf Lotta Karlsson 

 
Ekonomisk sammanfattning drift 

Ekonomiskt förslag till ram, mnkr 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 
Ramförändring mellan åren 3,2 0,0 0,0 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnd varav 30,8 31,5 31,5 31,5 

Löner/kapitalkostnad  0,4 *   

Effektiviseringskrav -0,6    

Utökning av ram fastighetsunderhåll 1,0 0,7   

Varav flytt av verksamhet 2,3**    

*Löne- och kapitalkompensation samt indexuppräkning, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
**Beloppet vid flytt av verksamhet avser årets förändring av internfördelning av kost, städ och fastighets budget. 
 

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till preliminär ram.  Nämnden 
har föreslagits en ekonomisk budgetram på 30,8 mnkr år 2021.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände sin budget 2021, 2020-05-18 §45 med ett tillägg om äskande till 
kommunfullmäktige på 0,7 mnkr för att inrätta en ny tjänst som planhandläggare samt 0,1 mnkr för drift av 
offentliga toaletter enligt KF-beslut. Nämnden lämnar förvaltnings förslag till investeringsbudget 2021 plan 2022–

2023 utan eget ställningstagande. Mer detaljerad beskrivning finns i nämndens budgethandling.  
 
I mål -och resursplanen föreslås en utökning av planhandläggare 0,7 mnkr men att drift för offentliga toaletter 
finansieras inom samhällsbyggnads ram med 0,1 mnkr. 
 

Verksamhetsförändringar  
Kommunen har många angelägna planarbeten inkl. en ny ÖP på gång. Med nuvarande bemanning kan inte 
önskvärd takt i planarbetena upprätthållas. Kommunens planberedskap avseende såväl bostäder som 
verksamhetsområden bör förbättras. Om inte anslag medges kommer inte tjänsten att inrättas. 
 
KS har beslutat om offentliga toaletter i fem tätorter i kommunen. Kostnaden är ca 0,1 mnkr per år i samarbetet 
med lokala verksamheter. Allmän återhållsamhet kommer att tillämpas. Eftersom KF beslutat om flera offentliga 
toaletter i kommunens tätorter bör anslag beviljas. 
 

Mnkr 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 
Samhällsbyggnadsnämnden      

Plan, bygg och markenheten 7,1 7,5 8,2 8,2 8,2 

Tekniska enheten 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Fastighetsenheten 5,6 9,6 9,6 9,6 9,6 
Park och Skog 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 

Kostenhet 2,4 0,9 0,9 0,9 0,9 

Städenhet 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

Nettokostnad/ram 28,1 30,8 31,5 31,5 31,5 
*Inom fastighet har man 2019 lagt ut budgeten för kost, städ och lokaler till respektive nämnd/verksamhet (äldreomsorg, funktionshindrade, 

barnomsorg, grundskola mm.) **Bostadsanpassning ligger inom gata mark (äldreomsorg). 
 

 

Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 17. 
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Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023 den 2019-03-25 §26  
Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 

Nämnden ska besluta om verksamhetsmål och mått år 2021. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag. 
Förslaget innebär totalt sex verksamhetsmål med mått. För inriktningsmål 1 och 4 har två verksamhetsmål och 
mått beslutats och för inriktningsmål 2 och 3 har ett verksamhetsmål och mått beslutats.   
Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål SBN: Varje verksamhet/enhet ska ha minst en praktikant eller 
liknande under året 

År 2021 

Mått Mål 

Minst en praktikant eller liknande 1 

 

1.2 Verksamhetsmål SBN: Vi ska utreda förutsättningarna för att erbjuda möjlighet till 
lärlings- och/eller traineeplatser. 

År 2021 

Mått Mål 

Utreda förutsättningar att erbjuda lärling/traineeplatser Ja /Nej 

 

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
  

2.1 Verksamhetsmål SBN: Vi ska skapa tillgänglighet och trygghet i det offentliga rummet. År 2021 

Mått Mål 

Minst fem insatser för att öka tillgänglighet 5 

Minst fem insatser för att öka trygghet 5 

Inventera genomförd av otillgängliga och otrygga miljöer x 

 

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
    

3.1 Verksamhetsmål SBN: Vi ska bli mer digitalt tillgängliga, År 2021 

Mått Mål 

Minst fem av våra webbsidor ska vara lätta att läsa 5 

Vi ska ha påbörjat införandet av minst två e-tjänster 2 

Antal besökare på webben ska öka öka 

 

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

    

4.1 Verksamhetsmål SBN: Vi ska öka andelen fossilfritt drivmedel. År 2021 

Mått Mål 

Andel fossilfria personbilar ska öka Öka 

Andel fossilfria arbetsfordon ska öka Öka 

Andel fossilfria arbetsmaskiner ska öka Öka 

 

4.2 Verksamhetsmål SBN: Vi ska skapa förutsättningar för kommunens verksamheter att 
minska sitt klimatavtryck. 

År 2021 

Mått Mål 

Skapa förutsättningar att minska klimatavtryck x 

 

Framtid 
Det är mycket spännande på gång i kommunen och i grannkommunerna. Även om allt inte kommer att bli 
verklighet är det stora intresset något att ta fasta på. Kommunens förvärv av strategisk mark och planberedskap 
bör öka för att även i framtiden kunna ha färdig mark för verksamheterna i attraktiva områden. Förvaltningen ser 
rekryteringssvårigheter inom vissa områden såsom kockar och tjänster inom teknisk inriktning. För de 
pensionsavgångar som ligger inom en snar framtiden kommer ställningstagande att ske huruvida tjänsten skall 
tillsättas eller ej. Detta för att kunna effektivisera inom förvaltningen och lägga resurser på de områden som är i 
störst behov.  
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Gemensam verksamhet med 
andra kommuner 
 
Löne- och IT-verksamheten bedrivs med 
avtalssamverkan från och med 2019-01-01 med 
Lysekil och Sotenäs. Miljöverksamheten bedrivs i 
gemensam nämnd med Lysekil och Sotenäs. 
Räddningstjänsten bedrivs som förbund gemensamt 
med Lysekil och Uddevalla.  

Lönesamverkan 
Verksamhetsbeskrivning  
Från och med 2019-01-01 övergår man till 
avtalssamverkan och lönenämnden upphör. Den 
gemensamma löneenheten kommer fortsatt att 
organiseras inom Munkedals kommuns 
förvaltningsorganisation. Lönenämndens uppdrag är 
att fullgöra och ansvara för de samverkande 
kommunernas uppgifter vad avser: 
Löneadministration, support och utbildning i 
lönesystemets olika delar, support i tillämpning av 

lagar, avtal och regler, utdata och statistik (basutbud), 
systemförvaltning samt pensions- och 
försäkringsadministration.  

 
Ekonomisk översikt, ramförslag 
 

Ekonomisk ram, mnkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan  

2022 
Plan 

2023 

Ramförändring mellan 
åren  0,079   

Lönesamverkan, 
Munkedals del SML 2,655 2,734 

  

*Lönekompensation, är avsatt centralt och fördelas ut 
innevarande år. 
 

Den ekonomiska ramen för lönesamverkan ligger 
under Kommunstyrelsen. 
 
Lönesamverkans budgetförslag ligger till grund för de 

samverkande SML kommunernas beslut om rambudget 
och fördelning av kommunbidrag. I direktiv för Budget 
2021 finns krav på konsekvensbedömning för en 
besparing på 2 % samt påslag för löner och 
prisökningar 3,1 %. 
 

Konsekvens av besparing 
Inga konsekvensbeskrivningar finns i förslaget.  

IT-samverkan 
Från och med 2019-01-01 föreslås en övergång från 
gemensam nämnd till avtalssamverkan inom IT-
området. Den överenskomna avtalssamverkan 
organiseras inom Lysekils kommuns förvaltnings-
organisation. Samverkande kommuner är Munkedal, 
Lysekil och Sotenäs. Värdkommun är Lysekil.  
 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten omfattar IT-drift i respektive kommun. 
Verksamheten ansvarar utifrån fastställda 
förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;  
 

 

 
 

 

Hängbron i Örekilsparken. Fotograf, Margareta Hjort Svensson  
 
Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT  
Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för 
tillhandahållna tjänster. Efterlevnad av regler, riktlinjer 
och styrande verksamhetsbehov.  
 
Förvaltning av strategiska planer för IT. Den 

gemensamma IT–enheten uppgift är att tillhandahålla 
IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 
 
Ekonomisk översikt, Ramförslag 
 

Ekonomisk ram, 
mnkr 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan  
2022 

Plan 
2023 

Ramförändring 
mellan åren  0,043   

IT samverkan 
Munkedal. 2,637 2,680   

 
Ramen för IT samverkan ligger inom 
kommunstyrelsens ram 2,680 mnkr. IT samverkans 
budgetförslag ligger till grund för de samverkande SML 
kommunernas beslut om rambudget och fördelning av 
kommunbidrag. 
 
I direktiv för Budget 2021 finns krav på konsekvens-
bedömning för en besparing på 2 % samt påslag för 
löner 3% och övriga kostnader 1,3 %. 

 

Effektivisering i SML kommunerna 
 

0,240 mnkr; Driftsamverkan av lönekörningar via SML 
IT istället för extern leverantör. 
1,0 mnkr; Samarbete med Uddevalla, Vänersborgs 
kommuner avseende växel- och telefoniadministration. 
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0,3 mnkr; SML-samverkan mellan fiberföreningarna 

under ledning av SML IT ger lägre 
förbindelsekostnader över tid. 
 
Fortsatt möjliggörande av digitalt arbetssätt såsom 
arbeta på distans samt bedriva undervisning på 
distans som är kvalitativ effekt och ej mätbart i kr. 

Miljönämnd 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Samverkande kommuner är Lysekil, Sotenäs och 
Munkedal. Kommunstyrelsen ansvarar för utbetalning 
av anslag till Miljönämnden. Syftet med den 

gemensamma nämnden och miljöverksamheten är att 
få ökad tillgänglighet och service, förstärkning av det 
miljöstrategiska arbetet och möjlighet till mer 
operativt tillsynsarbete. Minskad sårbarhet, ökad 
flexibilitet, utvecklad kompetens samt effektivitets och 
samordningsvinster.  

 
 Tillsyn -avgiftsfinansierad planerad tillsyn, löpande 

tillsyn och ej avgiftsfinansierad tillsyn 
 Ej avgiftsfinansierad myndighetsrelaterat arbete 
 Miljöstrategiskt arbete (lokala miljömål) 

 
Miljönämnden ska leda och ansvara för arbetet med 
att samordna utformningen av mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av nämndens verksamhet. 
Nämnden ska också göra framställningar i målfrågor 
till Kommunfullmäktige. Övervaka att de av 
fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och 
förvaltningen handhas på ett rationellt och 
ekonomiskt.    
 
Ekonomisk översikt Ramförslag.  

 

Ekonomisk ram, mnkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan  

2022 
Plan 

2023 

Ramförändring mellan 
åren  -0,096   

Miljönämnd, Munkedals 
del 31% 2021 1,758 1,662 

 
 

 

Miljönämnd Munkedal  0,033 0,033   

 
Ramen för miljönämnden ligger inom 
Kommunstyrelsens ram.  
 

Miljönämndens budgetförslag ligger till grund för de 
samverkande SML kommunernas beslut om rambudget 
och fördelning av kommunbidrag till miljönämnden. I 
direktiv för Budget 2021 finns krav på 
konsekvensbedömning för en besparing på 2 % samt 
påslag för löner och prisökningar 2,4%. 
 

Fördelningen av kommunbidrag mellan kommunerna 
har ändrats mellan 2020 och 2021. Munkedals 
fördelningsnyckel är justerad från 33,5 % till 31 %. 
 
 

 

Konsekvens av besparing 
För Munkedals del innebär det en besparing på 2 % 
0,034 mnkr. En besparing på 2 % skulle få följande 

effekter. Myndighetsutövningen kommer inte kunna 
minska. Det är uppgifter som finansieras av 
kommunbidrag. Deltagare i projekt och arbetsgrupper 
kommer man minska på. Förebyggande tillsyn och 
tillsyn som helt eller delvis inte är debiterbar . 
Miljöövervakning samt vissa interna 
utvecklingsinsatser som webbsida och arbete med 

rutiner och mallar skulle kunna påverkas. 2% 

besparing är ca 110 tkr och motsvarar 20 % av en 
tjänst. 
 

Miljönämnden i Sotenäs beslutade 2020-04-29 §14 att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag till budgetramar 
för 2021. 

Övriga nämnder och förbund 
             Möte, fotograf Lotta Karlsson 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter 
vilka väljs för en tid av fyra år. Fullmäktige väljer 

ledamöter i alla nämnder och styrelser samt fattar 
beslut i frågor av principiell beskaffenhet och eller 
annars av större vikt för kommunen. Sådana ärenden 
är mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt 
och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas 
organisation och verksamhetsformer. I Munkedal 
sammanträder fullmäktige vanligen sju gånger per år. 
Sammanträdena är offentliga. 

Kommunens revisorer 
Kommunens revisorer utses av Kommunfullmäktige 
och granskar, på Kommunfullmäktiges uppdrag, enligt 
kommunallagen, reglementet och med iakttagande av 
god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom 
nämnderna. Revisionen ska pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt granska om 
räkenskaperna är rättvisande och nämndernas kontroll 
tillräcklig.  Det ingår även i revisorernas uppdrag att, i 

enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning, 
uttala sig om kommunens resultat är förenligt med de 
mål för den ekonomiska förvaltningen som fastställts 
av Kommunfullmäktige. 8 § Förslag till budget ska 
upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.  
 
Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska 
upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma 
tidpunkt. 

Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet är obligatorisk, 
lagstyrd och kontrolleras av Länsstyrelsen och 
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Justitieombudsmannen.  Om någon pga. sjukdom, 

psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 
förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, 
förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall 
tingsrätten besluta om godmanskap för honom eller 
henne. När det föreligger fara för skadliga handlingar 
eller huvudmannen förlorar kontrollen över sina 
tillgångar kan det bli aktuellt att utse förvaltare. 
Överförmyndaren har tillsyn över gode männen och 
förvaltarna. När det gäller uttag från spärrat konto, 
köp/försäljning av fast egendom och andra 
ekonomiska beslut måste överförmyndarens tillstånd 
inhämtas. När huvudmännens egna inkomster inte 

räcker till att arvodera gode mannen eller förvaltaren, 
är det kommunen som måste ta den kostnaden. 

Valnämnd 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val 
till kommun, landsting och riksdag som äger rum vart 
fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-

parlamentet som äger rum vart femte år samt för 
kommunala folkomröstningar. Valnämnden har 5 
ledamöter.  

Jävsnämnd 
Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig 
myndighetsutövning i ärenden där samhälls-

byggnadsnämnden normalt skulle ha ansvaret, men på 
grund av jäv inte kan fatta beslut. 
 

Ekonomisk översikt, Ramförslag 
 

År 2020 2021 2022 2023 

Smånämnder, mnkr 3,2 3,2 3,2 3,2 

Ramändring 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunfullmäktige 1,15 1,15 1,15 1,15 

Revisionens ram 0,85 0,85 0,85 0,85 

Överförmyndarnämnden 1,15 1,15 1,15 1,15 

Valnämnden 0,006 0,006 0,006 0,006 

Jävsnämnd 0,06 0,06 0,06 0,06 

 
Prisuppräkning sker till överförmyndarnämnd och 
revison med 2,8 % på köp av tjänster och är avsatt 
centralt på 0,035 mnkr. Kompensationen delas ut i 
detaljbudgeten. 

Räddningstjänsten mitt Bohuslän 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Den kommunala räddningstjänsten kan endast drivas i 
kommunal regi enligt gällande lagstiftning Lagen om 
skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige i Lysekil och 
Munkedals kommuner har fattat beslut om att 
gemensamt bilda ett kommunalförbund för att bedriva 
räddningstjänst i. Från och med 2015 ingår även 
Uddevalla kommun som medlem. Administrationen 
sköts av Uddevalla kommun. 
 

Räddningstjänsten MITT BOHUSLÄN ansvarar för all 
räddningstjänst. Räddningstjänsten har också 
uppdraget att arbeta med Lysekil, Munkedal och 
Uddevallas kommuners planering inför allvarliga 
störningar/händelser. Beredskapssamordning vid extra 

ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Där 
är dock kommunstyrelsen i respektive kommun den 
politiska instansen. Räddningstjänsten deltar även 

aktivt i kommunernas övriga säkerhetsarbete. 

Räddningstjänsten MITT BOHUSLÄN styrs av en 
politisk direktion. Direktionen styrs med två ordinarie 
och två suppleanter från respektive medlemskommun.  
I direktionen tas alla politiska beslut vilket innebär att 
denna utgör både kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige i ett och samma beslutande 
organ. Direktionen beslutar om mål och inriktning av 
räddningstjänsten Mitt Bohuslän verksamhet och utgör 
även myndighet för räddningstjänsten enligt lagen om 
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. Det finns ett förbunds/räddningschef 
som leder verksamheten. 

 

Ekonomisk översikt 

 
År  

Ekonomiskt 

ramförslag, mnkr  

2020 2021 2022 2023 

Förändring av ram 

mellan år 

 

0,192 0,171 0,313 0,350 

Medlemsavgift, drift, 

mnkr 
10,287 10,303 10,571 10,867 

Effektivisering 2 % -0,264    

Direkta pensioner, mnkr 0,830 0,655 0,683   0,712 

Pensionsavsättning, 

mnkr 
0,345 0,410 0,428 0,452 

Summa budget 

Munkedals del  

13,14 % 

11,197 11,368 11,681 12,031 

 

Munkedals andel i räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
ingår i Kommunstyrelsens ram enligt ovan. 
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har 
inkommit med förslag till Budget 2021 och plan 2022–
2023. Förbundsdirektionen har godkänt förslaget 
2020-03-31 § 7.  

Beräkningen är gjord i enligt med överenskommelse 
mellan medlemskommunerna och utifrån direktiv på 
medlemsrådet 2020-03-24. 

Medlemsavgiften för drift samt pensioner 

Indexeringar för medlemsavgiften har gjorts med 
prisindex enligt upprättad överenskommelse mellan 

förbundet och medlemskommunerna.  
 
Medlemskommunernas pensions- 
åtaganden (pensioner) och långfristigt tagande 
(pensionsavsättning), baserar på beräkningar gjorda 
av PKV 2,8 %.   
 

Sammanfattningsvis föreslår förbundet att Munkedals 
medlemsavgift inkl. pension och åtagande för 2021 
skulle uppgå till 11,368 mkr, dvs en ökning av ram 
med 0,171 mnkr jämfört med föregående årsbudget. 
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Samordningsförbund Väst 

Verksamhetsbeskrivning 
Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk 
organisation med arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt 
kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, 
Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla som  
 

medlemmar.  Deras uppgift är i första hand att verka 
för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till 
egen försörjning och stödja och medverka till 
samverkan mellan parterna. 

 

Ekonomisk översikt  

Ägarnas utgångspunkt är att ha bidraget på totalt 10 

mnkr, men staten fördelar till 25 % efter antal 
kommuninvånare och till 75 % efter som kallas 
försörjningsmåttet (offentlig försörjning i förhållande 
till antal kommuninvånare) och då har Samordnings-
förbundet fått lite mindre pga.  ”välmående” 
kommuner, kommuner med förhållandevis låg 
arbetslöshet, försörjningsstöd, sjukpenning och 
aktivitetsersättning. Staten meddelar fördelningen 
preliminärt i slutet av juni, vad varje samordnings-
förbund kommer att få 2021. Styrelsemöte hos 
Samordningsförbundet Väst, när verksamhetsplan och 

budget 2021 ska antas är 24 november. Därefter 
förmedlas det definitiva medlemsavgiften för 2021. 
 
Munkedals insats (medlemsavgift) föreslås utifrån 
preliminär budget för 2021 till 0,188 mnkr. 
Fördelnings-nyckel baseras på varje kommuns 
befolkningsunderlag 16–64 (5969 invånare) år per den 
1 november det år val har ägt rum. Dvs 1 nov 2018. 
Ökningen mellan åren är 0,012 mnkr. Medlemsavgiften 
ligger under Välfärdsnämndens budget. 
 
Budget enligt 
samordningsförbundets 
förslag prel, mnkr 2020 2021 2022 

 
 

2023 

Intäkter medlemsbidrag 9,35 10,0 10,0  

Egna medel samt ESF 2,74 0,45 0,28  

Kostnader (budget) -11,64 -10,17 -0,19   

Netto -0,45 -0,28 -0,088  

     

Medlemsavgift för 
Munkedal (mnkr) 0,176 0,188  

 

Ökning i mnkr  0,012   

Fyrbodals kommunalförbund 

Verksamhetsbeskrivning 
Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är en 
sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra 
Bohuslän samt nordvästra hörnet av Västergötland. 
Förbundet styrs av en politisk styrelse, kallad 
förbundsdirektion, som består av representanter från 

de 14 ingående kommunerna. De utgör 

tjänstemannastöd till arbetsutskott och direktion samt 
ordförande- och tjänstemannanätverk.  
 

• omvärlds bevakar och tar fram strategier, riktlinjer, 

planer och rapporter.  
• driver verksamheter och projekt samt tar initiativ till 
nya uppdrag, förstudier, projekt och verksamheter. 
Följer upp och utvärderar.  

• för dialog med och utgör en länk mellan kom-

munerna och organisationer, myndigheter och andra 
aktörer.  
• planerar och genomför kompetensutveckling för 
kommunernas medarbetare. 
 

Ekonomisk översikt 

Förbundets basverksamhet finansieras av medlems-
kommunerna.  
 

Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig 
prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets 
finansiella ställning. Medlemsavgiften indexregleras 
årligen, för 2021 föreslås avgiften bli 36 kronor per 
invånare utifrån förutsättningarna. 
 

Förbundsdirektionen antar sin budget 2021 i juni 
månad 2020. Medlemskommunerna erbjuds möjlighet 
att lämna synpunkter på Verksamhetsplan och budget 
2021 senast slutet av september. 
 

Medlemsavgift Munkedal för 2021 är preliminärt 0,380 
mnkr en ökning med 0,012 mnkr jämfört med budget 

2020. Budgeten ligger under kommunstyrelsen. 
 
År 2020 2021 
Förslag till medlemsavgift   
Medlemsavgift Fyrbodal (mnkr)  

9,555 
 
9,841 

Kr/invånare  35 kr 36 kr 

Invånare 1 nov året före 10 531 10 541 

Medlemsavgift Munkedal (mnkr) 0,368 
 

0,380 
 

Ökning /år  3 % 3% 

Ökning mnkr  0,012 

Tolkförmedling Väst 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
levererar även översättningstjänster. Som medlem, 
tillika ägare, av förbundet köper medlems-
organisationernas verksamheter samtliga språk-
tolktjänster av Tolkförmedling Väst. 
 

Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, 
Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 
Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, 
Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla 
Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 
Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, 
Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 
 

 

Ekonomisk översikt 

Budgetförslaget ska samrådas med förbunds-

medlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 
30 september före verksamhetsåret.  
 
Förslag till budget inkommer till medlemmarna i juni. 
Synpunkter skickas tillbaka senast 1/9–2020. 
Välfärdsnämnd och Barn och utbildningsnämnd köper 
tjänster av tolkförmedlingen. Under 2019 köptes 
tjänster för 0,230 mnkr. 
 
Budget 2021 är inte inkommen till Munkedal men 
utgångsläget är den planbudget som togs 2019 för år 

2021. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 
uppdrag för 2021. För en budget i balans bedöms 
prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 
2 %. 
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År 
 

Utfall 
2019 

Budget 
   2020 

Prel 
budget 
2021 

Plan 
2022 

Budgeterat antal 
uppdrag antal  

 340 
000 

335 
000 

330 
000 

Budgeterad kostnad 
Mnkr 

 221  222 223 

Antal medlemmar    40     40     40 

Köp av tjänster 
Munkedal 
IFO/skola/förskola 

 0,230    

 

Verksamhetsmål 
 Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
 Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och 

kvalificerade tolkar 
 Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka 

för att verksamheten utvecklas 
 Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv 

arbetsgivare 
 Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig 

och hållbar 
 
 

Kommunfullmäktiges 
protokoll  
     

 

 
 
Mål -och resursplanen. Dnr: KS 2019–219 2020-
06-29 information och beslut 2020-09-28 
 

§ 
 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall 

vara 23,63 kr dvs. oförändrad.  
 

§ 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

revisionens budgetram för 2021, med plan för 
2022–2023 

§ 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

nämndernas budgetramar för 2021, med plan för 
2022–2023 enligt Mål och resursplanen.   

 
 Kommunfullmäktige beslutar att överföring av 

anslag till Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 
0,4 mnkr för projektet heltidsresan från Kommun-
styrelsen. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att begäran av 
tilläggsanslag föreslås att utökning av ram för 
planhandläggare med 0,7 mnkr görs men att drift 
för offentliga toaletter finansieras inom Samhälls-
byggnads egen budgetram med 0,1 mnkr. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar förstärka volym-
budgeten med 1,0 mnkr.    
 

 Kommunfullmäktige beslutar fastställa 
investeringsramen för 2021 till 161 mnkr. Samtliga 
investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en 
låneram för nyupplåning för investeringar under 
2021 på 125 mnkr.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen 

har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän budget-
förslag om medlemsavgift drift, pensioner, 
avsättningar till 11,368 mnkr år 2021.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
Miljönämndens budgetförslag på 1,662 mnkr i 

Budget 2021 utifrån från samverkande 
kommunernas direktiv och förslag på konsekvens-
bedömning av effektiviseringskrav på 2 %.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-
samverkans budgetförslag på 2,680 mnkr i Budget 
2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag på konsekvensbedömning av 
effektiviseringskrav på 2 %.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
lönesamvekans budgetförslag på 2,734 mnkr i 

Budget 2021.  
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Datum 

2020-06-02 

 

Dnr: KS 2020-000204 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Delårsrapport april för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport omfattande 

perioden januari-april 2020    

Sammanfattning 

Det prognostiserade resultatet för kommunstyrelsen är en negativ avvikelse mot 

budget med 120 tkr. 

Underskottet inom kommundirektörens ansvarsområde beror till största delen av 

beräknad kostnad för översiktsplanen som ej budgeterats. I prognosen har det 

även beräknats att förfogandeposten på 1000 tkr kommer att tas i anspråk. 

Prognostiserat överskott för HR-avdelningen beror på minskad omfattning av 

företagshälsovård och projekt heltidsresan. Arbetet med projekt Heltidsresan 

kommer att påbörjas under året. 

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut på 275 tkr. Det 

beror dels på lägre personalkostnader dels på att bilvårdsenheten 

prognostiserar ett överskott från försäljning av fordon. 

Löneavdelningen och administrativa avdelningen beräknar ett resultat i nivå med 

budget. 

 

Investeringar 

Prognosen visar att anslagen kommer förbrukas under året totalt sett. Den stora 

osäkerheten är anslaget för digitalisering som är avhängigt andra förvaltningars 

planering av digitaliseringsprojekt. 

Måluppföljning 

Arbete pågår men det är för tidigt att göra en bedömning av måluppfyllelsen av 

inriktningsmålen. För verksamhetsmålen om kompetensförsörjning och miljö görs 

bedömningen som delvis uppnått då ett arbete startat som sannolikt leder till att 

målen uppfylls senare i år. För verksamhetsmålen om nya arbetssätt och 

samordning av sociala ytor är bedömning ej uppfyllt 

 

Åtgärder 

Alla avdelningar inom kommunstyrelsen kommer att vara återhållsamma för att nå 

en ekonomisk balans. Det är svårt att göra en korrekt bedömning av kostnader på 

grund av Covid-19 men sannolikt kommer avdelningarna ha lägre kostnader 

framöver om nuvarande restriktioner fortsätter. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

KS Diarie 
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Kommunstyrelsen 

Nämndsordförande 
Kommunstyrelsens ordförande Jan Hognert (M) 

Förvaltningschef 
Kommundirektör Håkan Sundberg 
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Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 

uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och de bolagens 

verksamhet. 

Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet och ansvara för den egna 

förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet. 

Viktiga händelser 
Pandemin Covid 19 

Under senare delen av rapportperioden har mycket av arbetet inom kommunstyrelsens förvaltning 

handlat om att hantera Covid 19. Strategin för kommunens arbete har varit att i stort följa de direktiv 

som getts av folkhälsomyndigheten. Det handlar om informationsinsatser, bemanning, inköp och 

användande av skyddsmaterial med mera. Planering har även skett för att klara en situation med stor 

smittspridning bland befolkning och vårdtagare. Anpassning har skett av möten så att all verksamhet 

ska kunna fortgå. Kontinuitetsplaner har tagits fram. Förvaltningarna har gått upp i stabsläge. 

Kommunledningsgruppen har haft extra mötestid för att hantera frågor kring pandemin. 

Medarbetare har under perioden i högre grad distansarbetat för att minska smittspridningen. 

Under mars ställdes även politiska möten in såsom fullmäktige och nämndsmöten. Under april har 

dock möten kunnat hållas. En stor del av mötena har förlagts till den stora möteslokalen Sporren i 

Dingle. 

Under mars ökade frånvaron mycket på grund av de direktiv som fanns om att medarbetare ska 

stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Även karensdagen togs bort. Under april har 

frånvaron mer normaliserats. 

 

HR -avdelning 

Arbetsmiljöområdet: Innan Covid 19 inträffade hade HR fokus på arbetet med att sänka 

sjukfrånvaron för enheter med över 8 procents sjukfrånvaro genom aktivt rehabiliteringsarbete. 

Under perioden har en ”sluta röka” kurs genomförts för 6 deltagare via Kuling rehab och ytterligare 

en omgång planeras. Från och med mitten av mars tog arbetsmiljöarbetet en ny vändning i och med 

Covid 19 viruset och alla enheter genomförde i KIA-systemet risk- och konsekvensanalyser utifrån två 

riskfaktorer; åtgärder för minskad smittspridning samt åtgärder vid 50 procent personalbortfall. HR-

avdelningen har informerat samtliga chefer löpande via informationsbrev " Covid 19-special" om vad 

som gäller vid arbetsmiljöarbete, arbetsrätt vid bemanning, samt gett råd och tips för att möta oro 

hos medarbetare, distansarbete mm. För att ge alla tillsvidare- och visstidsanställda kostnadsfri 

vägledning dygnet runt vid till exempel oro, förändringar, juridikfrågor har personalstödet Falck 

aktiverats. 

Kompetensförsörjning: HR har uppdraget från KS att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi. 

Under mars månad har HR-avdelningarna i SML fått visning av Heromas kompetensmodul, vilket kan 

vara ett verktyg för en samlad kompetensplanering. Medarbetarnas motivation och vilja till 

utveckling är avgörande för framgången i organisationen och därför är det viktigt att ha ett verktyg 
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som bidrar till att skapa förutsättningar för en bättre matchning mellan organisationens mål och 

individens utveckling. 

För att underlätta och effektivisera introduktionen av nyanställda har beslut tagits om att använda 

ett digitalt verktyg. Detta innebär att korta introduktionsserier riktade till olika yrkeskategorier kan 

skickas via mail, om bland annat sekretess, hygienrutiner, brandrutiner, personalfrågor mm. HR 

samordnar introduktionerna och verktyget har redan använts som en del av introduktionen för 

sommarvikarier till äldreomsorgen. 

Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningen arbetar växelvis på distans för att minska smittspridningen av Covid-19. Mer av 

avdelningens stöd till budgetansvariga sker genom digitala uppföljningsmöten 

Kostnader som härrör pandemin kommer att följas upp och kommunen kommer söka statsbidrag för 

att täcka kostnaderna.  

Avdelningen har under perioden arbetat med kommunens delårsuppfölning, budgetarbete samt 

årsredovisningen för nämnder och styrelser.  

Ekonomerna har fortsatt deltagit i den fortbildning som genomförs i samarbetet med kommunerna i 

norra Bohuslän. 

Avdelningen har en lägre servicenivå inom upphandling under perioden då vi inte har haft full 

bemanning. Detta kommer delvis fortgå under året. 

 

Administrativa avdelningen 

Det första delsystemet har kopplats till e-arkiv. Det är elevhälsosystemet PMO som nu är anslutet. I 

förarbetet till anslutning har olika dokumenthanteringsplaner med mera tagits fram. 

Handläggarstödet i diariesystemet (Ciceron) är nu utdelat för användning i verksamheterna, där ingår 

att själv söka handlingar i diariet samt processen att skriva tjänsteskrivelser. 

Under ledning av SML-IT har e-tjänsteplattformen tagit form och är inom kort klart för lansering på 

hemsidan. 

En stor del av årets första månader har präglats av pågående pandemi. Funktionerna för säkerhet 

och kommunikation har i hög utsträckning bistått verksamheterna med stöd. Verksamheten i övrigt 

har delats ut så att ungefär hälften av medarbetarna växelvis arbetar hemma. Syftet är att sprida 

riskerna så att alla inte insjuknar samtidigt. 

En vinning med pandemin är den ökade användningen av digitala verktyg för sammanträden, 

konferenser med mera. Det är en viktig erfarenhet som behöver tas med in i normala förhållanden. 

Löneavdelning 

Arbetet med att öka självrapporteringen direkt i Heroma har fortsatt. Under perioden har samtliga 

friskvårdsbidrag och övervägande delen av reseräkningar inrapporterats direkt av anställd i Heroma. 

Beslut är fattat om nedstängning av WinLas under året och istället gå över med LAS-hantering, 

anställningsavtal samt legitimationsfil från Skolverket till Heroma. 
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Löneenheten har från februari minskat personalstyrkan med 1,0 årsarbetare som 

löneadministratör/pensionshandläggare. Pensionssupportavtal har istället upprättats med Skandia 

vilket motsvarar kostnad om 0,4 årsarbetare. 

Ekonomi 

Resultaträkning 
Konto Utfall Jan - 

Apr 2019  
Utfall Jan - 

Apr 2020  
Bud Jan - Apr 

2020  
Avvikelse Jan 

- Apr 2020  

Intäkter 7 257 6 498 5 212 1 286 

Summa Intäkter 7 257 6 498 5 212 1 286 

Personalkostnader -9 341 -9 791 -9 840 48 

Övriga verksamhetskostnader -15 700 -14 362 -13 292 -1069 

Summa Kostnader -25 041 -24 153 -23 132 -1 021 

Summa Resultaträkning -17 784 -17 655 -17 920  265 

Förvaltningens överskott för perioden uppgår till 265 tkr vilket är en liten förbättring jämfört med 

motsvarande period 2019. 

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

kostnader för företagshälsovård. 

Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningens avvikelse mot budget för perioden januari till april uppgår till minus 95 tkr. 

Nästan hela summan härleds till bilvårdsenheten, vilken har en avvikelse på minus 115 tkr. Denna 

avvikelse beror främst på inköp av tre fordon genom lösen av leasingkontrakt som har löpt ut. 

Administrativa avdelningen 

Verksamheten redovisar per april -345 tkr. Det beror bland annat på högre kostnader för 

växelfunktionen än budgeterat, samtidigt som intäkter ännu inte kommit in. De högre kostnaderna 

utgörs av kostnader för programvara i växeln, telefonlicenser samt att kommun för närvarande är 

avtalslös med telefonoperatör. Verksamheten ska vara självfinansierade vilket medför att den 

interna ersättningen för telefonabonnemang kommer att höjas. Vidare ska en kommunvägledares 

lön finansieras av välfärdsförvaltningen till och med september. Lönekostnaden har inte ersatts 

under första tertialet. 

Kostnaderna för porton har ökat. Brevhanteringen ska vara självfinansierad. De ökade kostnaderna 

för porton kommer därför att fördelas ut på verksamheterna. 

Webbfunktionen har högre kostnader under inledningen av året beroende på dubbel bemanning 

under 1,5 månad då webbredaktören och vikarien gick parallellt. 

Kommundirektör 

Periodens avvikelse mot budget uppgår till 108 tkr.  

Löneavdelning 

Resultatet för helår beräknas till att vara i balans med budget. Verksamheten har fått utökade 

kostnader överförda från SML-IT. Ökade kostnader har uppstått på grund av byte av bank samt 

övergång till digital brevlåda (Kivra) för lönespecifikationer.) 
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Intäktsanalys 
Intäkterna för perioden uppgår till 6 498 tkr vilket är 1 286 tkr mer än budgeterat. Detta beror främst 

på interna intäkter för datorer inom administrativa avdelningen. Intäkterna för datorer har ej 

budgeterats då dessa är interna och går jämt upp med kostnaderna. 

Intäkterna har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, främst till följd av 

eftersläpning av intäkter för administrativa avdelningen. 

Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningens intäkter för perioden uppgår till 2 087 tkr. Den större delen av avdelningens 

intäkter avser bilvårdsenheten, som helt finansieras av interna intäkter för de verksamheter som 

nyttjar fordonen. Intäkter kommer även från från Munkbo som köper ekonomitjänster av 

avdelningen. 

Kommundirektör 

Kommundirektörens intäkter för perioden uppgår till 267 tkr, den största delen består av intäkter 

avseende arrende, Rambo. 

Löneavdelning 

Intäkterna har för perioden en differens mellan utfall och budget med 20 tkr vilket härrör sig från 

lönebidragsanställning där intäkten inte är budgeterad. 

Kostnadsanalys 
Personalkostnaderna för perioden ligger i nivå med budget. 

Avvikelsen mot budget för övriga verksamhetskostnader beror främst på att kostnader för datorer 

inom administrativa avdelningen ej budgeterats då dessa är interna och går jämt upp med 

intäkterna. Framgent kommer sättet att budgetera ändras för att eliminera stora avvikelser. 

Övriga verksamhetskostnader har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Denna 

minskning beror dels på kostnader för gemensamma lokaler som har flyttats till 

samhällsbyggnadsnämnden dels på lägre kostnader för datorer inom administrativa avdelningen. 

 

Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningens budgetavvikelse beror främst på inköp av fordon genom lösen av 

leasingkontrakt som har löpt ut samt service av bilar. 

 

 

Kommundirektör 

Kostnaderna för perioden uppgick till 9357 tkr. De största kostnaderna inom detta område är 

lokalhyra köp av verksamhet såsom räddningstjänst och SML-IT. 

Löneavdelning 
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Verksamheten har fått ökade kostnader överförda från SML-IT som består av 6000 kr/mån för TEIS-

filer. Ökade kostnader har även uppstått i samband med byte av bank samt övergång till digital 

brevlåda (Kivra) för lönespecifikationer. 

Eget kapital 

Nämnd Ingående 
eget kapital 

Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Kommunstyrelsen 603    

 
Kommunstyrelsen har ett positivt eget kapital på drygt 600 tkr. 

Driftredovisning ansvar 
Ansvar 2019 Utfall 

Helår  
2020 Prognos 

helår  
2020 Budget 

Helår  
2020 

Avvikelse 
Prognos  

11 Kommundirektör -28 066 -29 178 -28 383 - 795 

13 HR-Avdelning -4 670 -5 345 -5 745  400 

14 Ekonomiavdelningen -7 814 -7 148 -7 423  275 

15 Löneenheten SML -2 646 -2 761 -2 761 0 

16 Administrativa avdelningen -10 878 -9 484 -9 484 0 

Summa Kommunstyrelsen -54 075 -53 916 -53 796 - 120 

Det prognostiserade resultatet för kommunstyrelsen är en negativ avvikelse mot budget med 120 

tkr. 

Underskottet inom kommundirektörens ansvarsområde beror till största delen av beräknad kostnad 

för översiktsplanen som ej budgeterats. I prognosen har det även beräknats att förfogandeposten på 

1000 tkr kommer att tas i anspråk. 

Prognostiserat överskott för HR-avdelningen beror på minskad omfattning av företagshälsovård och 

projekt heltidsresan. Arbetet med projekt Heltidsresan kommer att påbörjas under året. 

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut på 275 tkr. Det beror dels på lägre 

personalkostnader dels på att bilvårdsenheten prognostiserar ett överskott från försäljning av 

fordon. 

Löneavdelningen och administrativa avdelningen beräknar ett resultat i nivå med budget. 

Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningens prognostiserar ett överskott mot budget vid årets slut på 125 tkr. Avdelningen 

beräknar ha ett överskott på personalkostnader till följd av längre sjukskrivning och att man under 

resterande del av året inte ersätter en föräldraledighet. Detta göra för att klara en minskad budget.  

Bilvårdsenheten beräknar att ha ett överskott vid årets slut som avser ett överskott vid försäljning av 

fordon. 

Totalt sett beräknar avdelningen ett överskott på 275 tkr, vilket är en ökning jämfört med prognosen 

i feb som sattes till + 150 tkr. 

Kommundirektör 
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För kommundirektörens ansvar prognostiseras ett underskott om 795 tkr, vilket är ett större 

underskott än beräknat i prognosen i februari, -400 tkr. Kostnaden för arbete med översiktsplanen är 

beräknat till 450 tkr. I prognosen har det även beräknats att förfogandeposten på 1000 tkr kommer 

att tas i anspråk. Kommundirektörens gemensamma verksamhetskostnader prognostiseras till -695 

tkr och den politiska verksamheten till -100 tkr. 

Löneavdelning 

Det finns ingen avvikelse mot budget tom april. Resultatet för helåret beräknas vara i balans med 

budget. 

 

Åtgärder 
Alla avdelningar inom kommunstyrelsen kommer att vara återhållsamma för att nå en ekonomisk 

balans. Det är svårt att göra en korrekt bedömning av kostnader på grund av Covid-19 men sannolikt 

kommer avdelningarna ha lägre kostnader framöver om nuvarande restriktioner fortsätter. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Apr 2020  
Budget tot 

2020  
Prognos April 

2020  

1001 Digitalisering -31 -1 000 -1000 

1004 Fiberanslutn vht 0   

1005 Uppföljningssystem  -50 -50 

1007 Inventarier sammanträdesrum -14  -150 

1054 Nytt PA- och lönesystem  -60 0 

1082 Nätverkskomp O Dataserver  - 714 - 350 

1098 Ombyggnad Forum -37  -100 

1306 Förändrad dokumenthantering  - 250 - 250 

1315 Nytt eHandelssys/ek.sys. - 276 - 100 - 300 

Summa Alla projekt - 358 -2 174 - 2 200 

 

Prognosen visar att anslagen kommer förbrukas under året totalt sett. Den stora osäkerheten är 

anslaget för digitalisering som är avhängigt andra förvaltningars planering av digitaliseringsprojekt. 

 

 

 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål som gäller under planeringsperioden 2020–2023. Är 

gemensamma för alla nämnder. Nedan är nämndens bedömning av inriktningsmålen utifrån deras 

verksamhetsmål och mått. 

Titel Bedömning Trend 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara   
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3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs 
utifrån behov 

  

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen  

  

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan   

 
Arbete pågår men det är för tidigt att göra en bedömning av måluppfyllelsen av inriktningsmålen. 

Nedan beskrivs arbetet med de verksamhetsmål som är kopplade till inriktningsmålen. För målen om 

kompetensförsörjning och miljö görs bedömningen som delvis uppnått då ett arbete startat som 

sannolikt leder till att målen uppfylls senare i år. För målen om nya arbetssätt och samordning av 

sociala ytor är bedömning ej uppfyllt.  

 

Nämndens verksamhetsmål och mått 
 

1.1 Verksamhetsmål: Implementera nya arbetssätt i samverkan mellan förvaltningarna 

 Ansvarig är utsedd som tar fram förslag på lämpliga funktioner från de olika förvaltningarna att delta 

i arbetet. Arbetsgruppen kartlägger och analyserar befintliga mötespunkter och samarbeten samt tar 

fram förslag till lämpliga arbetssätt mellan förvaltningarna, för effektivt resursutnyttjande.  

2.1 Verksamhetsmål: Ta fram en plan för samordning av sociala ytor som skapar förutsättningar för 

gemenskap och upplevd trygghet 

Ansvarig är utsedd och tar fram förslag på lämpliga funktioner att delta i arbetet. Arbetsgruppen 

kartlägger och analyserar befintliga mötesplatser utifrån undersökningar om upplevd trygghet samt 

tar fram förslag till plan med generella och/eller platsspecifika åtgärder 

3.1 Verksamhetsmål: Ta fram en kompetensförsörjningsplattform 

Ansvarig är utsedd och tar fram förslag på lämpliga funktioner att delta i arbetet. Arbetsgruppen gör 

en behovsinventering, för kort resp. lång sikt samt analyserar konsekvens av om behovet blir 

tillgodosett helt, delvis resp. inte alls.  För att möjliggöra behovsinventering av kompetenser i hela 

organisationen krävs ett digitalt verktyg. Visning och offert av digitalt verktyg/ "Kompetensmodul" i 

befintligt personal- och lönesystem Heroma, har skett och bedömning om modulen ska köpas in 

kommer att ske inom kort i samarbete med SML kommunerna. 

4.1 Verksamhetsmål: Ta fram en klimat- och miljöstrategi 

Ansvarig är utsedd och genomför en Kartläggning av kommunens pågående miljöarbete och 

utsläppskällor samt förankra arbetet i förenings- och näringsliv. Arbete med att ta fram underlag är 

påbörjat, liksom omvärldsbevakning. För att lyssna in vad invånarna, genom föreningslivet, tycker är 

viktigt att få med i en klimat- och miljöstrategi bjöds samtliga föreningar in till enskilda möten i april. 

Fyra föreningar deltog. 

Framtid 
Inom HR-avdelningen fortsätter arbetet med att stödja chefer och deras verksamheter i arbetet med 

Covid 19, det vill säga arbetsrätten, bemanningsfrågor, riskanalyser, arbetsmiljöarbetet och fånga 

och hantera medarbetarnas oro i denna tid. 

HR-avdelningens arbete för att öka digitaliseringen inom HR pågår, vilket konkret innebär att inom 

den närmaste tiden ihop med SML IT och lön, processlägga stegen inom anställningsprocessen och se 
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vilka delar som kan digitaliseras och även automatiseras. Till exempel kommer SML lön och HR att gå 

in i Heromas modul för anställningsavtal med digital signering av anställningsavtal samt se på 

möjligheter att automatisera till exempel enkäten om avgångssamtal. HR-avdelningen har nytt 

verktyg för digital introduktion, nano-learning, och ska under året samordna funktioner från 

förvaltningarna för att skapa/dela digitala introduktions- och utbildningspaket till olika 

yrkeskategorier som till exempel undersköterskor, kockar, barnskötare och lärare. 

Ekonomiavdelningen ska ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär för avdelningens 

område. Alla som berörs av de processer som ingår i avdelningens område ska uppleva att 

tillgänglighet och service ökar. Påbörjar arbetet med upphandling av ett nytt 

ekonomisystem. Uppföljning av kostnader i samband med Covid-19. 

På kort sikt kommer flera arbetssätt inom administrativa avdelningen att förändras, bland annat 

beroende på förändrad bemanningsgrad och användning av digitala processer samt automatisering 

av vissa processer. Förändringarna ses främst inom funktionerna ärendehantering och växel. 

Löneavdelningen ska fortsätta effektivisera och digitalisera fler arbetsprocesser. Målet är att samtliga 

reseräkningar ska läggas in direkt i Heroma av anställd. På sikt ska även kostavdrag och pedagogiska 

måltider förhoppningsvis kunna ske på ett mer effektivt sätt än idag. Aambition är att även kunna 

hantera förtroendevaldas ersättningar direkt via Heroma när systemet väl medger detta. 

För att renodla rollerna och löneenhetens ansvar har lönechefen fått i uppdrag att utreda hur driften 

för Heroma ska hanteras och av vem. 

Övrig uppföljning 

Attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, 
ack April 

2020  

Sjukfrv %, 
ack April 

2019  

Åldersintervall 2.91% 5.65% 

<=29 1.17% 2.57% 

30-39 8.72% 9.26% 

40-49 0.87% 5.88% 

50-55 0.00% 2.59% 

>=56 1.52% 5.43% 

65-67 0.00% 0.00% 

Sjukfrånvaron för 2020 uppgår till 2,91 % vilket är en minskning mot föregående år där den uppgick 

till 5,65 %. Minskningen beror på färre antal längre sjukskrivningar under perioden. 

HR -avdelning 

HR-avdelningens sjukfrånvaro för perioden ligger på 0,51 %, vilket är mycket lågt. 

 

 

Ekonomiavdelningen 
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Sjukfrånvaron har ökat på grund av en långtidssjukskrivning under våren. Återgång till arbete sker 

enligt rehabiliteringsplan. 

Administrativa avdelningen 

Under 2019 var det främst två medarbetare som var sjuka under längre perioder. Under 2020 har det 

inte varit några längre sjukskrivningsperioder. 

Löneavdelning 

Verksamhetens fokus är att bibehålla det låga sjuktalet.) 

Antal anställda  

 Utfall 2020  Utfall 2019  

Alla anställningsformer 46 49 

Tillsvidare 44 43 

Tidsbegränsad 2 6 

Antalet heltider har ökat med en fastanställning 2020 jämfört med motsvarande period 2019. 

Tidsbegränsade anställningar 2020 har minskat med fyra jämfört med motsvarande period 2019. 

HR -avdelning 

Förstärkning med en timanställd för arbetet med lönekartläggning och löneöversyn. 

Ekonomiavdelningen 

Antalet anställningar har ökat på grund av att ekonomiavdelningen har ett utökat uppdrag mot 

Munkedalsbostäder AB. En medarbetare är föräldraledig från april. 

Administrativa avdelningen 

Under hösten 2019 slutade en medarbetare med 50% BEA-avtal. En medarbetare är föräldraledig 

från mars 2020 och har ersatts med en vikarie under ledigheten. 

Löneavdelning 

Under året har verksamheten gjort nedskärning i personalorganisationen med 1,0 årsarbetare. Det 

finns inget behov för nuvarande att anställa någon sommarvikarie.HR -avdelning har förstärkt med 

en timanställd för arbetet med lönekartläggning och löneöversyn. 

Sysselsättning  

 Antal 
anställningar 

2020  

Antal 
anställningar 

2019  

0-74% 1 5 

75-99% 1 2 

100% 44 42 

 

HR -avdelning  

Fyra heltidsanställda, varav en har föräldraledighet på 20 % fram till hösten. 
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Ekonomiavdelningen  

Samtliga anställda är tillsvidareanställda och har heltidstjänster. 

Administrativa avdelningen  

Under 2019 var det en medarbetare med lägre tjänstgöringsgrad om 50%. Den har slutat från hösten 

2019. 

Löneavdelning  

Samtliga medarbetare har önskad sysselsättningsgrad, dock finns diskussion om att enstaka anställd 

önskar gå ned i tjänst. 

Kompetensutveckling 
Inom ekonomiavdelningen pågår en utbildning för ekonomerna som görs i samverkan med 

kommunerna i norra Bohuslän.  Avdelningen ska också satsa på digitala utbildningar i Office 365, 

Teams under resterande del av året.   

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
HR -avdelning  

Under perioden har HR-avdelningen arbetat med resultatet från 2019 års ”OSA-enkät”, där OSA står 

för organisatorisk och social arbetsmiljö. Enkätundersökningen handlar om hur vi trivs, hur arbetet 

ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas i verksamheten. 

Undersökningen visar höga resultat för ett meningsfullt arbete, förtroende från chef, tydlighet kring 

vad som förväntas av mig i mitt arbete samt att man upplever trivsel och gemenskap med kollegorna. 

Områden att utveckla är uppföljning av mål, kommunikation och återkoppling samt upplevelsen av 

stress under arbetstid. 

Särskilda aktiviteter som erbjudits till förvaltningarna är arbetsmiljöutbildning för chefer och 

skyddsombud samt utbildning i systemet för tillbud och arbetsskador. En stor del av de åtgärder som 

bedrivs syftar till att förbättra förutsättningarna för det goda ledarskapet och därigenom bidra till en 

god arbetsmiljö och på sikt minskad sjukfrånvaro. 

Arbetsmiljöarbetet står i fokus och HR ger cheferna fortlöpande information via nyhetsbrev och på 

ledningsgrupperna kring vad de behöver tänka på kring deras arbetsmiljöansvar, straffansvar, dialog 

med skyddsombud, skyddsutrustning mm. Samtliga chefer har fått utbildning i arbetsmiljö- och 

arbetsrätt via det digitala verktyget Iknow. 

Ekonomiavdelningen  

Arbetsmiljön är en återkommande punkt på avdelningens arbetsplatsträffar. 

Administrativa avdelningen  

OSA-enkäten har gåtts igenom på APT. De områdena med lägst resultat kommer att studeras särskilt 

i grupp. Skyddsläget med anledning av Covid 19 har bedömts i KIA. Bedömningen är att en 

medarbetare i riskgrupp helt arbetar hemifrån tills vidare. Övriga medarbetare går om lott för att i 

möjligaste hållas fria från symptom. Överfallsövning har genomförts i medborgarcentrum. 

Löneavdelning  
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Någon fysisk skyddsrond är ännu inte genomförd. Riskbedömning och uppföljning med anledning av 

Covid-19 är genomförd. De punkter som framkommit i samband med OSA-enkäten, 

medarbetarsamtal och APT möten hanteras i vanlig ordning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-01 

 

Dnr: KS 2020-000184 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Svar på initiativärende gällande extra sammanträden 

för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att hålla dialogdagar vid följande tillfällen;  

Måndagen den 21 september, kl. 13.00 - 16.30. 

Måndagen den 19 oktober, kl. 09.00 - 16.30.    

Sammanfattning 

Rolf Jacobsson (KD) lyfte 2020-05-11, § 70 ett initiativärende gällande extra 

sammanträden för kommunstyrelsen för att öka möjligheten för styrelsen att 

diskutera viktiga strategiska frågor. 

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att bereda 

ärendet. 

 

Enligt 6 kap. 23 § kommunallagen bestämmer nämnden tid och plats för sina 

sammanträden. Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av 

nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 

 

Det finns således inga hinder för kommunstyrelsen att fatta beslut om extra 

sammanträden. 

 

För att kommunstyrelsen ska få tiden att diskutera viktiga strategiska frågor 

föreslås att återinföra dialogdagar. 

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att hålla två 

dialogdagar under hösten. Dialogdagarna ska tematiseras och ämnena som ska 

avhandlas ska rymmas inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 

 

Utvärdering ska göras i slutet på året och kommunstyrelsen får då göra en 

bedömning om detta är ett arbetssätt man vill fortsätta med.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ökade arvodeskostnader. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till:  

Kommunsekreterare 

81

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
Rektangel



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-11 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 2020-000184  

Initiativärende gällande extra sammanträden för 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Jacobsson (KD) inkom med ett initiativärende under sammanträdet.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 

bereda möjligheten att ha extra kommunstyrelsesammanträden för att 

minska storleken av föredragningslistorna samt för att ge möjlighet för 

kommunstyrelsen att diskutera viktiga strategiska frågor.   

 

Yrkanden 

Rolf Jacobsson (KD): Föreslår att ge kommundirektör i uppdrag att 

bereda möjligheten att ha extra kommunstyrelsesammanträden för att 

minska storleken av föredragningslistorna samt för att kunna ge 

möjlighet för kommunstyrelsen att diskutera viktiga strategiska frågor.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobsson (KD) förslag och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 

bereda möjligheten att ha extra kommunstyrelsesammanträden för att 

minska storleken av föredragningslistorna samt för att ge möjlighet för 

kommunstyrelsen att diskutera viktiga strategiska frågor.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

 

82



 

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

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-21 

 

Dnr: KS 2020-000083 

  

Handläggare: 

Clas Hedlund 

Näringslivsutvecklare 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Inrättande av näringslivspriser och upprättande av 

kommitté 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att instifta tre näringslivspriser 

Kommunstyrelsen beslutar att en kommitté bildas som utser vinnare av priser   

Sammanfattning 

2019 delades två priset ut till näringsidkare i Munkedals kommun som ett led i att 

uppmärksamma goda initiativ inom näringslivet på nationaldagen. Priserna var 

”Årets ambassadör 2018” och ”Årets unga entreprenör 2018”. De valdes ut av 

Näringslivsutvecklaren, KSO och Kommundirektören. Näringslivsrådet uppskattar 

initiativet och jag ser att ett permanentande av tre priser har högt värde för 

Munkedals kommun och dess samverkan med näringslivet. 

Priserna föreslås heta ”Årets ambassadör”, Årets unga entreprenör” samt ”Årets 

hållbara företag”. 

Förutom diplom och äran, tilldelas vinnaren 6 000 SEK per pris. 

 

Nomineringskommittén föreslås bestå av: 

Kommunstyrelsens ordförande. 

Oppositionsråd 

Av kommunstyrelsen utsedd representant. 

Kommundirektören. 

Näringslivsutvecklaren.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Finansiering sker inom lagd budget för näringslivsutveckling.  

 

Miljö 

Det tredje priset ”Årets hållbara företag” ger inspiration till näringslivet att se 

hållbarhet som ett område med fokus. 

Håkan Sundberg  

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Näringslivsutvecklaren 

83

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
Rektangel



 

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

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-05-05 

 

Dnr: KS 2020-000174 

  

Handläggare: 

Johan Celinder 

Säkerhetssamordnare 

Administrativa avdelningen 

Plan för värmebölja 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att antaga planen för värmeböljor  

Sammanfattning 

Värmeböljor kommer inträffa med större återkomstfrekvens än tidigare enligt 

klimatprognoser från SMHI. Av detta skäl men även utifrån kommunens Risk-och 

sårbarhetsanalys, finns det skäl ha en beredskapsplan för värmeböljor som 

kompletterar befintliga krisledningsplaner och rutiner.  

 

Ett ytterligare skäl till att ha en beredskapsplan för värmeböljor, är bränderna i 

Västmanland 2014 och bränderna sommaren 2018 samt effekterna dessa 

värmeböljor hade på individer i riskgrupper.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. Åtgärder som kräver investeringar ska hanteras i 

enlighet med gällande delegationsordning.   

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefer 

Säkerhetsstrateg  
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1. Bakgrund  
SMHI utfärdar särskilda vädervarningar då väderprognoserna börjar visa att det 

finns risk förvärmeböljor. Syftet är att minska risken för skador hos befolkningen. 

Med upp till 48 timmars förvarning går meddelanden ofta ut när den maximala 

temperaturen förväntas bli minst =>26 grader under 3 dygn i följd. 

Varningssystemet för värmeböljor är uppdelat i två nivåer: 

 Klass 1-varning för mycket höga temperaturer: prognosen visar att 

maxtemperaturen ligger på minst 30 grader tre dagar i följd. 

 

 Klass 2-varning för mycket höga temperaturer: prognos som visar en 

maxtemperatur på minst 30 grader under mer än 5 dygn eller minst 33 

grader under 3 dygn 

 Varningssystemet för vädervarningar i Sverige kommer dock att göras om 

av SMHI under 2020–2021. Ändringen innebär att SMHI kommer att ha 

konsekvensbaserade varningar d.v.s. som mer utförligt och riktat beskriver 

vilka konsekvenser som är aktuella inom en region och kommun.    

Svenska studier av värmerelaterad dödlighet som utförts av Umeå universitet för 

Stockholms kommun, visar att den dagliga dödligheten ökar med cirka 10 procent 

om temperaturen överstiger 26°C tre dygn i rad och att den ökar med ytterligare 

10 procent om temperaturen överskrider 30°C tre dygn i rad. Varningsnivåerna är 

framtagna utifrån analyser av 10 år av mortalitets- och temperaturdata. 

Höga temperaturer kan innebära stora påfrestningar inom vård och omsorg. 

Patienter, personal och teknisk utrustning kan påverkas. Forskning1 har även visat 

en ökad dödlighet vid höga temperaturer. Extrem värme är farlig för alla, men 

äldre, kronisk sjuka, spädbarn och små barn utgör särskild sårbara grupper. De 

äldsta och yngsta i befolkningen är känsligast. Vissa läkemedel som är vanliga 

bland äldre kan ge allvarligare biverkningar vid höga temperaturer. Vid akuta 

tillstånd med risk för eller tecken på intorkning kan därför tillfälligt uppehåll med 

vissa läkemedel vara aktuellt. 

Kraftiga värmeböljor får utöver påverkan på liv och hälsa, även i vissa fall en effekt 

på vattentillgång, risken för bränder och andra tekniska komponenter i samhället. 

Av detta skäl bedöms det som viktigt att kommunen har en generell 

beredskapsplan för kraftiga värmeböljor som kompletteras av mer specifika rutiner 

ute i förvaltningarna och tekniskt designade lösningar för att förebygga eller minska 

effekterna av värmeböljor.  

2.Syftet med planen  
Syftet med planen är att den ska bistå med att: 

 snabbt kunna få ut information till alla berörda verksamheter inom 

kommunen för att förebygga risker för sårbara brukare men även andra 

grupper inom kommunen som är sårbara vid värmeböljor 

  

 Säkerställa en bra organisering i kommunen kring värmeböljor som riskerar 

att och/eller leder till samhällsstörningar i kommunen. 

                                           
1 Se Folkhälsomyndigheten för sammanställning  
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 Vara ett komplement till befintliga krisledningsplaner och rutiner     

 

2.1 Dokumentbeskrivning  

Dokumentet beskriver arbetsprocesser som kan användas för att hantera 

värmeböljor ur ett beredskapsperspektiv. Planen beskriver inte hur kommunen ska 

hantera stormar eller översvämningar.   

3. Riskgrupper  
Att exponeras för värme medför olika stora risker för olika individer. Det gäller 

framförallt för följande kategorier:  

• Äldre personer har sämre temperaturreglering än yngre. De kan ha nedsatt 

förmåga att känna törst, och har oftare kroniska sjukdomar. Vissa mediciner 

som är vanliga bland äldre kan ge allvarliga biverkningar vid höga 

temperaturer. Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på en 

försämring av befintlig grundsjukdom eller cirkulationsrubbningar. Att bo 

ensam, att vara sängliggande eller inte kunna ta sig ut på egen hand har 

också samband med ökad dödlighet vid värmebölja. 

 

• Kroniskt sjuka. Vanliga kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, astma 

och KOL förvärras kraftigt av värme. Njursjukdom, demens, diabetes och 

psykisk sjukdom ökar risken för hälsoproblem till följd av värmeböljor. 

  

• Personer med funktionsnedsättning. Vid en psykisk funktionsnedsättning kan 

det vara svårare att uppfatta risker och tolka kroppens varningssignaler. 

Även vid fysisk funktionsnedsättning kan kroppens signalsystem vara satt ur 

funktion. Personer med fysisk funktionsnedsättning kan behöva praktisk 

hjälp.  

 

• Små barn och gravida kan vara särskilt känsliga när det blir varmt. Små 

barn har fortfarande svårt att reglera värmen. Mycket små barn kan oftast 

inte flytta sig själv ifrån värmen och är därför beroende av vuxnas hjälp. 

Gravida har en viss risk att föda för tidigt.  

 

• Personer som tar medicin. Vissa mediciner påverkar kroppens anpassning av 

cirkulation och vätskebalans till höga temperaturer. Det gäller bland annat 

vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika. 

3.1 Annan påverkan av värmeböljor  

Det är inte bara riskgrupper som påverkas av en värmebölja, även tekniska 

system, djur m.m påverkas. Exempel på annan påverkan kan vara att: 

• Under en värmebölja ökar belastningen på personal inom olika 

samhällsviktiga sektorer. Incidenter som uppstår i samband med en 

värmebölja kan kräva långvariga och påfrestande insatser för 

räddningstjänsten. Det kan vara skogsbränder men även andra incidenter 

såsom drunkningsolyckor, vattenbrist i djurstallar, evakuering av byggnader 

nära brandområden eller persontåg som blivit stående till följd av tekniska 

fel. Vid flera pågående incidenter samtidigt kan det uppstå svårigheter att få 

tag på tillräckligt med resurser, varpå prioriteringar mellan olika aktörer och 

platser kan behöva göras. Samordning och samverkan blir då mycket 
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viktigt, vilket leder till att länsstyrelserna får en särskilt viktig roll i den 

frågan 

 

• Flera tekniska komponenter såsom ledningar, transformatorer, isolatorer och 

brytare kan påverkas av värmen och resultera i reducerad eldistribution och 

elavbrott. Nedhängande luftledningar till följd av att metallen i ledningarna 

expanderar vid hög värme kan utgöra ett problem. Dessa kan få kontakt 

med underliggande vegetation vilket då medför överslag. Även 

transformatorer är känsliga komponenter vid en värmebölja, främst de 

transformatorer som inte har forcerad kylning.  

 

• Vid värme kan det uppstå solkurvor på järnvägar, vilket beror på att rälsen 

utvidgas. Utvidgningen medför en sidoförskjutning av rälsen vilket försämrar 

passformen för tågets hjul. Den allvarligaste konsekvensen av en solkurva 

är urspårningar, men solkurvor innebär också reducerade hastigheter och 

påverkan på signalsystemet. Snabba förändringar i temperatur, exempelvis 

mellan dag och natt, är en starkt bidragande orsak till att solkurvor uppstår. 

Värmen kan även påverka de tekniska komponenter som behövs för att 

hålla järnvägstrafiken i gång. Komponenter i växlar och kontaktledningar 

kan expandera i värmen och därmed orsaka problem. Teknisk utrustning för 

signalsystem, telekommunikationer, styrningen av elanläggningar samt 

kylningen av reservkraftslösningar är också känsliga.  

 

• Särskilt i tätorter och stadskärnor kan det uppstå negativa konsekvenser till 

följd av mer frekventa och långvariga värmeböljor. Eftersom byggnader 

fångar upp och lagrar solens värme tenderar temperaturen i en tätort att 

vara några grader högre jämfört med den omgivande landsbygden. 

Temperaturskillnaden mellan stads- och landsbygdsmiljö kan vara upp till 12 

°C och fenomenet kallas ”urban värmeöeffekt”. Denna effekt gör städerna 

särskilt sårbara för temperaturförändringar till följd av ett förändrat klimat.  

 

• Vattenförhållandena är avgörande för grödors etablering, tillväxt och den 

skördande produktens kvalitet. Värme i samband med torka och vattenbrist 

kan försvåra bevattningen och leda till att känsliga grödor förstörs. 

Känsligheten för vattentillgången varierar dock beroende på typ av gröda, 

till exempel är vårtorka mer problematisk för vårsådda stråsäd än 

höstsådda, som har hunnit få ett mer utvecklat rotsystem på våren. 

Känsligheten för vattentillgången varierar också under grödornas 

utvecklingsfas. Exempelvis kräver groning och etablering fuktiga 

markförhållanden medan skördeperioden kräver torra markförhållanden. Är 

tillgången på vatten dålig kan grödorna bli mindre konkurrenskraftiga mot 

ogräs.  

 

• Höga temperaturer kan leda till värmestress bland djur, som resulterar i 

nedsatt förmåga att producera mjölk och ägg, sänkt reproduktionsförmåga 

och tillväxt samt ökad infektionskänslighet. Under långvariga värmeböljor 

finns det en risk att en stor del av djuren dör. Fjäderfä och svin kan inte 

svettas och utsätts därför för värmestress redan vid en lufttemperatur strax 

över 30 °C. Djurstallar är inte alltid byggda för längre perioder av höga 

temperaturer, varpå teknisk anpassning av djurstallarna kan komma att 

krävas  
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• Ett varmare klimat innebär att den genomsnittliga tillväxten ökar i den 

svenska skogen och samtidigt ökar riskerna för en rad skador som redan 

idag medför stora kostnader för skogsbruket.   

 

4. Olika beredskapsfaser för Värmeböljor  

 

Figur 1 Processen är utarbetad av Folkhälsomyndigheten.  

 

• Förebyggande fasen: I den förebyggande fasen genomförs åtgärder tidigt i 

orsakskedjan för att minska risken för att olika beredskapssituationer 

uppstår.  

 

• Förberedande fasen: Den förberedande fasen handlar i huvudsak om att i 

förväg försöka utarbeta rutiner, organisation och instruktioner för att 

därigenom stärka förmågan att hantera uppkomna situationer på ett 

effektivt sätt. 

  

• Hantera och återställa faserna: agerar man utifrån de rutiner och den 

organisation som arbetats fram. Då handlar det alltså om att hantera 

värmeböljan efter bästa förmåga och i enlighet med de principer som råder 

för organisationens och samhällets beredskapsarbete. När den akuta 

hanterandefasen avslutats agerar man för att återställa verksamheten igen.  

 

• Lära fasen: Genom uppföljning av händelser och en utvärdering av åtgärder 

samt handlingsplan finns möjlighet att fortsatt utveckla och anpassa 

beredskapen. 

5. Förebygga Fasen  
Under denna fas är det viktigt att kommunens förvaltningar arbetar utifrån 

principen att först utföra riskanalyser utifrån arbetsmiljölagen och/eller enligt 

Förebygga 

Förebereda 

Hantera  Återställa  

Lära 
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kommunens övriga antagna principer och styrdokument för 

kvalitetsarbete/förbättringsarbete.   

5.1 Förebyggande arbete inom Välfärdsförvaltningen    

Inom välfärdsförvaltningen är följande delar generellt viktigt att säkerställa inför 

sommaren Maj-september: 

5.1.1 Checklista Larmkedjan  

 Förvaltningen ska ha en förberedd larmkedja som varnar för att en 

värmebölja är på gång. Förvaltningen bör använda chef i beredskap för 

omvärldsbevakning avseende värmeböljor från SMHI. Larmkedjan som 

används bör vara samma som för förvaltningens krisledning.  

 

 Förvaltningen kommer även få information från kommunens 

Säkerhetsstrateg och Länsstyrelsen om prognoser för värmeböljor   

 

 Spridning av larmet i organisationen behöver vara väl förberett. När larmet 

mottagits måste det spridas så att samtlig personal inom förvaltningen får 

del av informationen. Det är viktigt att varningen från SMHI inte ”fastnar” 

utan snarast kommer till den personal som har direkt kontakt med 

vårdtagarna.  

 

 Förvaltningen behöver ha kontakt med kommunens kommunikatör om 

kampanjer på hemsidan och sociala medier. Material för kampanjerna finns 

på exempelvis på folkhälsomyndighetens hemsida.   

 

 Värmeböljor inträffar också ofta under semesterperioden, och det är viktigt 

att informationen kan nå fram även om enskilda befattningshavare inte är i 

tjänst. Larmmottagare bör helst vara en funktion och inte en person 

 

5.1.2 Checklista Kommunikation och informationsspridning  

 Se till att berörda chefer har elektronisk tillgång till checklistor, så att den 

kan tryckas upp efter behov  

 

 Skriv gärna ut planscher i större format och med färg så att den under en 

värmebölja kan sättas upp där personal befinner sig.  

 

 Använd gärna ”träffpunkter” för äldre, pensionärsorganisationer och 

allmänna ytor för att sprida information till den äldre befolkningen om 

möjligt.  

 

 Stötta personal i prioritering av arbetsuppgifter under en värmebölja 

  

 Omprioritering av beslutat bistånd är svårt för den enskilde vårdpersonalen 

att göra. Det är viktigt att chefer, biståndshandläggare och sjuksköterskor 

har mandat att göra omprioriteringar bland arbetsuppgifterna under en 

värmebölja.  

 

 Särskilda direktiv kan behövas till entreprenörer som genomför vård- och 

omsorg enligt avtal.  Upphandlingar måste också beakta planen för 

värmeböljor.  
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 Var beredd på att förklara för vårdtagarna att en värmebölja kan vara en 

särskild händelse som kräver omprioritering av arbetet, och att vissa 

planerade insatser därför kan behöva senareläggas   

5.1.3 Specifika åtgärder för brukare  

1. Var uppmärksam på inomhustemperaturen. Risken för hälsoproblem ökar 

påtagligt om temperaturen når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i 

följd. 

 

2. Uppmuntra till ökat vätskeintag. Undvik stora mängder söta drycker och 

alkohol. Servera gärna vätskerik mat t.ex. grönsaker och frukt. 

Hjälppersoner med funktionsnedsättning att dricka. 

  

3. Försök ordna en sval miljö. Utnyttja gardiner, persienner och markiser. Det 

är viktigt att känsliga personer vistas på bostadens/boendets svalaste plats  

 

4. Ordna svalkande åtgärder. En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk 

runt nacken är ett alternativ. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare 

än åtsittande syntetkläder. 

  

5. Uppmana till minskad fysisk aktivitet. Framförallt under dygnets varmaste 

timmar. 

 

6. Var uppmärksam på den enskildes allmäntillstånd. Kontakta sjuksköterska 

om någon visar tecken på att må dåligt av värmen – varningstecken kan 

vara: 

a. Förhöjd kroppstemperatur 

b. Puls och andningsfrekvens 

c. yrsel och onormal trötthet  

d. Muntorrhet  

e. Minskade urinmängder kan vara ett tecken på vätskebrist 

5.1.4 Särskilda rutiner  

Förvaltningen ska ha mer specifika rutiner vid värmeböljor som exempelvis utifrån 

ovanstående beskriver:  

 Vart e-post om värmeböljor ska skickas och hur det ska hanteras när 

meddelandena tas emot  

 Hur återrapportering av hanteringen av värmeböljan ska ske till ledningen i 

förvaltningen  

 En rutin för samverkan med Säkerhetsstrateg kring frågorna om 

värmeböljor ska finnas 

Rutinerna som förvaltningen använder ska vara sammankopplade med 

förvaltningens krisledning.       

5.2 Samhällsbyggnad  

Vid värmeböljor ökar brandrisken. Släckningsarbete som räddningstjänsten utför 

kan kosta stora resurser och bränderna orsakar utsläpp av sot och gaser. I absolut 

värsta fall uppstår också bränder som kräver evakuering eller storskalig utrymning 

till följd av stora skogsbränder. De höga temperaturerna ökar även tillväxten av 

bakterier i exempelvis dricksvatten och livsmedel och risken ökar därmed att råka 

ut för matförgiftning. Flera effekter uppstår till följd av värmeböljorna, därav ska 

Samhällsbyggnad säkerställa rutiner inom:  
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 Livsmedelshanteringen vid höga temperaturer  

 Att det finns en rutin för bevakning kring brandrisker och behovet av 

eldningsförbud   

 Att det finns en rutin för att bedöma risken för drickvattenbrist samt 

bevattningsförbud och övriga frågor kopplat till dricksvatten  

 Hur förvaltningen kan hjälpa andra verksamheter i kommunen med 

mildrande av effekter för värmeböljor. Exempelvis med inställningar av 

ventilation och annan service som ligger inom förvaltningens 

ansvarsområde. 

 Att det i rutinerna finns en naturligt inbyggd reglering om samverkan med 

Säkerhetsstrateg (se längre ned)  

5.2.1 Fysisk planering för värmeböljor  

Den fysisk planeringen som bedrivs inom förvaltningen har en stark koppling till 

förebyggande arbete för att hantera värmeböljor och andra väderrelaterade 

problem. Några saker som förvaltningen generellt kan beakta är om översiktsplaner 

(ÖP) och/eller specifik/a klimatanpassningsplaner tar ställning till (PBL. 3 kap 10§): 

 Om ställningstagandena i ÖP är baserade på kartläggningar av urbana 

värmeöar? 

 Om ÖP tar ställning till riskgrupper som är extra känsliga för värme? 

 Tar ÖP ställning till vilka samhällsviktiga sektorer och dess funktioner som 

kan påverkas av värme? 

 Om ställningstaganden gjorts i syfte att stärka reglerande ekosystem?  

 Har ställningstaganden gjorts i syfte att främja en sammanhängande blå- 

och grön infrastruktur? 

5.2.2 Generella åtgärder som kan utföras i utomhusmiljöer  

Det finns många tekniska åtgärder som kan användas för att mildra effekten av 

värme, varav nedanstående grova exempel utgör några exempel2:  

Öka mängden grönska  

Att öka mängden vegetation är ett sätt att minska risken för hälsoskadlig värme i 

en tätort, både dagtid och nattetid. Vegetationen kyler sin omgivning, dels genom 

att skapa skugga dels genom växternas förångning av vatten (transpiration) som 

tar energi från omgivningen. Kyleffekten blir maximal om man placerar vegetation i 

solbelysta områden där det inte redan finns så mycket grönska och där 

vattentillgången är god. 

Parker och urbana skogsområden kan sänka lufttemperaturen i en tätort med flera 

grader, och kyleffekten kan sträcka sig flera hundra meter in i bebyggelsen. Ju 

större park- eller skogsområdet är, desto större blir kyleffekten. 

Träd ger ofta bättre kyleffekt än annan vegetation eftersom de både har en hög 

transpiration och erbjuder skugga. Även enstaka träd kan ge värdefull svalka för 

den närmaste omgivningen. Skuggan från en trädkrona minskar den direkta 

strålningstemperaturen som människor och bebyggelse utsätts för, och bidrar till 

att mindre värme lagras i till exempel gator och byggnader. 

Förtätning och grönska 

För att minska värmeöeffekten och risken för hälsoskadlig värme bör förtätning av 

bebyggelse alltid kombineras med mer grönska. En tät bebyggelse blir varmare 

                                           
2 Samtliga Källor kommer från boverket, SMHI och folkhälsomyndigheten. De 

exempel som lyfts ska endast ses som mycket/ytterst grova exempel och behöver 

därför tolkas in utifrån Munkedals kommuns förutsättningar.  
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under natten eftersom den inte kyls av lika effektivt under sen eftermiddag och 

kväll jämfört med en mindre tät bebyggelse.  

Hårdgjorda ytor  

Betong och asfalt är värmelagrande material som snabbt leder bort vatten. 

Genomsläppliga ytor, till exempel bevuxna ytor, ängsmarker och grusplaner, har 

däremot en avkylande effekt. Det är också positivt att öka andelen genomsläppliga 

ytor eftersom mer vatten då kan infiltrera ner i marken och tas upp av träden. På 

så vis underlättas trädens transpiration och avkylande effekt. 

Skydda från solstrålning  

Att minimera solstrålning på byggnader och genom fönster är viktigt för att hålla 

inomhustemperaturen så låg som möjligt vid varmt väder. Det kan då också minska 

byggnadens kylbehov och elförbrukning. Om byggnaden har stora fönsterytor i 

öster-, söder- och västerläge leder det till mer solinstrålning och ett ökat behov av 

skuggning eller solavskärmning. Träd som skuggar byggnaden, gröna väggar och 

tak samt skuggande konstruktioner är några exempel på hur man kan ordna 

skugga. Utvändiga solavskärmningar, exempelvis markiser och solskärmar, är mer 

effektiva än invändiga. Med justerbara solavskärmningar kan man undvika oönskad 

skuggning under perioder med lite dagsljus.  

Isolering  

God isolering skyddar mot kyla men också mot värme. Tilläggsisolering kan därför 

ge positiva effekter på inomhusklimatet både under den kalla delen av året och vid 

värmeböljor. Detta ger även synergieffekter i form av energibesparingar och lägre 

klimatpåverkan. Samtidigt kan hus med god isolering hålla kvar värmen i 

byggnaden. Därför är det viktigt att kombinera god isolering med åtgärder såsom 

solavskärmning och ventilation nattetid.  

Ljusa tak och ytor  

Genom att öka andelen ljusa ytor på gator, husfasader och tak minskas värmen 

som lagras i materialet och detta kan till viss del påverka den urbana 

värmeeffekten. Ljusa ytskikt på tak och fasader kan även bidra till ett svalare 

inomhusklimat och minska behovet av luftkonditionering.  

För människor som vistas utomhus har ljusa ytskikt på gator, husfasader och tak 

däremot ingen märkbar svalkande effekt på grund av den ökade reflektionen av 

solstrålningen.  

Kylsystem 

Åtgärder som minskar värmeöeffekten i tätorten och byggnaders värmelagring kan 

minska behovet av att aktivt kyla byggnader. Kylning kan ändå vara nödvändig i 

byggnader eller delar av byggnader där sårbara personer vistas. På exempelvis 

äldreboenden bör det finnas tillgång till svala utrymmen.  

Så långt som möjligt bör hållbara kylsystem användas, till exempel fjärrkyla, eller 

passiva system som utnyttjar kylan i nattluften genom ventilation eller vädring 

nattetid.  

Övrigt 

Mer detaljer finns i litteratur som finns på SMHI:s hemsida, Länsstyrelsen, Boverket 

m.fl. Den fysiska planeringen är central i arbetet som kommunen ska bedriva i 

enlighet med Lagen LEH (2006:544) samt LSO (2003:778) och delvis avgörande för 

om kommunen och räddningstjänstförbundet kan uppnå de tvärsektoriella mål och 

syften som är gemensamma för parterna avseende minimering av olyckor och 

förmågan att hantera allvarliga samhällsstörningar kopplat till väder.       
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5.3 Barn och Utbildning & kulturfritidsförvaltningen  

Förvaltningen ska ha särskilda rutiner som förvaltningen är i behov av för att 

hantera värmeböljor. Förvaltningen ska även bistå med att sprida information om 

riskgrupper vid värmeböljor. Det är särskilt viktigt att skolverksamheten har planer 

för hur man ska hantera dagar med kraftig värme   

Förvaltningen ska även vara beredd att aktivera sin krisledning vid behov samt 

tillämpa rekommendationer från folkhälsomyndigheten.     

5.4 Kommunstyrelsens förvaltning   

Kommunstyrelsens förvaltning ska genom Säkerhetsstrateg med stöd av 

kommunikatör avseende riskkommunikation och kriskommunaktion, ha den 

yttersta omvärldsbevakningen för kommunen genom Wis och andra kanaler. 

Förvaltningen ska också säkra en samverkan med exempelvis Länsstyrelsen, 

Västvatten och räddningstjänstförbundet i frågor kopplade till värmeböljor.  

Förvaltningen ska även vara sammankallande för en s.k. enklare vädergrupp med 

representanter från varje förvaltning. Gruppens syfte och ansvar beskrivs längre 

ned.       

6.Förbereda Fasen  
Förbereda fasen och förebygga fasen kan vara svår att skilja på, då dem delvis går 

in i varandra ur ett tekniskt perspektiv. Men denna fas handlar framförallt om att 

säkerställa att det finns en organisation som kan hantera oönskade och/eller 

allvarliga effekter när dem uppstår under värmeböljan.   

6.1 Organisering för oönskade händelser  

Kommunen har en organisering enligt lag för att hantera extraordinära händelser, 

vilken regleras i kommunens centrala krisledningsplan och plan för lokal ISF samt 

övriga tillhörande dokument och planer. Förvaltningarna har även egna 

krisledningsplaner som reglerar hur förvaltningarnas organisering ska vara vid 

kriser och/eller samhällsstörningar. Förvaltningarnas egen krisledning är 

underställd kommunens centrala krisledning. Organiseringen redovisas i bilderna 

här nedan:   
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Figur 2 Centrala krisledningsorganisationen i Munkedals kommun  

  

   

Figur 3 Samtliga förvaltningar har samma stabsstruktur för sin krisledning och det är 
Förvaltningschef som innehar rollen som chef i staben.   

6.2 Vädergrupp     

Kommunen får löpande information genom Wis men även andra källor om tänkbara 

effekter av värmeböljor medan räddningstjänst, Västvatten m.fl. hanterar effekten 

av värmeböljan inom sina ansvarsområden.  

För att säkerställa en samordning av kommunikation och eventuella övergripande 

åtgärder, ska en vädergrupp kunna bildas vid behov. Gruppen används inte om 

förvaltningsspecifik krisledning eller central krisledning nyttjas.  

6.2.1 Syftet med vädergruppen  

Syftet med vädergruppen är att stärka samordningen mellan kommunens egna 

förvaltningar och exempelvis räddningstjänstförbund och att snabbare kunna hitta 

övergripande kommunikationsbehov samt gemensamma behov av lösningar vid 

inte bara värmeböljor, utan även stormar och översvämningar.  

Krisledningsnämnden  

Kommundirektör  

Stabschef/ISF 
koordinator 

Information Lägesuppföljning  
Bemanning och 

service 
Ekonomi Ledningsstöd Önskad resurs 

ISF-funktionen 

Chef 

Operativ stabs 
koordinator 

Planering Samordning  Information Ledningsstöd Önskad resurs 
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6.2.2 Ansvar  

Vädergruppen har inga formella mandat och kan inte ta beslut för exempelvis 

kommunens räkning eller förbinda kommunen till något åtagande. För att så ska 

ske, erfordras att en ISF utförs eller att behörig beslutsfattare i enlighet med 

gällande delegationsordning fattar nödvändiga beslut. 

6.2.3 Sammankallning av vädergruppen  

 Om kommunen får information av SMHI genom Wis eller på annat sätt att 

det föreligger påtaglig risk för värmebölja som riskerar att medföra 

konsekvenser för riskgrupper, bör vädergruppen sammankallas. 

 

 Kommunen ska ha en e-postgrupp där information om varningar från SMHI 

kan skickas ut och som även används för sammankallning av en 

vädergrupp. De förvaltningsspecifika krisledningsorganisationerna ska ha 

rutiner för hur värmeböljor ska hanteras och vem som deltager vid 

avstämning i vädergruppen.   

 

 När förvaltningarna fått information om att det finns en varning utfärdad ska 

förvaltningen vara bered att skicka en bestämd representant till ett 

webbaserat avstämningsmöte om det begärs. 

  

 Om mötet ska utföras fysiskt verkställs mötet på Munkedals brandstation 

eller i kommunhuset.  

 

 Gruppen sätts alltid samman efter behov  

6.2.4 Vädergruppens/diskussionsfrågor 

Mötet med den sammankallade vädergruppen bör vara ett kortare möte om 45 

minuter och högst två timmar, vilket som huvudregel utförs på distans över Teams. 

Vädergruppens agenda består av följande frågor, som avhandlas kortfattat: 

 Redogörelse för Kommunens/förvaltningarnas lägesbild avseende 

risker med prognostiserad storm/skyfall  

 Andra externa parters lägesbild    

 Behov av kommunikation på hemsidor och andra media    

6.3 Aktiverande av krisledning/staber vid värmeböljor 

Det är svårt att avgöra exakta kriterier för när krisledning eller delar av krisledning 

vid värmeböljor behöver aktiveras och/eller om hanteringen kan ske i normal 

organisation. Några överväganden när aktivering av krisledning kan behöva 

övervägas till följd av problem med värmeböljor är dock: 

Kriterier Relevant övervägande 

Långvarig och kraftig värme med i 

snitt=>28-30° 
 Riktad riskkommunikation kan 

behöva spridas till riskgrupperna  

 Välfärdsförvaltningen kan 

behöva överväga att aktivera 

delar av sin stab/krisledning för 

att effektivisera åtgärder   

 Kommunen behöver också 

generellt överväga en ökad 

omvärldsbevakning    

Stor brandrisk och eldningsförbud 

föreligger  

 Omvärldsbevakningen behöver i 

detta läge ökas  

 Vid stor brandrisk föreligger 

generellt en ökad risk för 
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skogsbränder, vilket i värsta fall 

kräver central krisledning  

 Samhällsbyggnad kan i dessa 

lägen också behöva överväga 

att höja sin beredskap i 

förvaltningen     

 

6.3.1 Huvudprocess karta för väderrelaterade händelser  

Arbetsprocessen ur ett beredskapsperspektiv kopplat mot värmeböljor samt andra 

väderförhållanden som kan medföra problematik, ser förenklat se ut så här: 

 

Figur 4 Figuren illustrerar grovt den arbetsprocess som gäller ur ett beredskapsperspektiv för 

hantering av väderförhållanden som kan skapa samhällsstörningar i kommunen.  

6.4 Nytt system för vädervarningar  

I april 2021 kommer SMHI införa ett nytt vädervarningssystem som kommer 

innebära ett annat arbetssätt nationellt. Vädervarningar kommer att kommuniceras 

med tre trianglar, som har färgerna gul, orange, och röd, vilka kopplas mot 

varningar för (se figurerna nedan): 

Innan händelsen 

•Rutiner för bevakning av SMHI och samverkan med Tjänsteman i beredskap och chef i beredskap 

Steg 1 Bevaka 

•SMHI varning kommer och organisation och medborgare informeras enligt rutiner och planer 

Steg 2 Larma 

Under händelsen 

•Eventuellt stabsläge går igång i förvaltning eller centralt och åtgärder sätts in utifrån situation för att bistå i 
arbetet med att rädda liv och hälsa eller minska skadekostnader och andra konskevenser av störningen 

Steg 3 Stötta, rädda och trygga 

Efter Händelsen 

•Stabsläget är över eller kvarstår i förenklad form och dokumentation och utredning över händelsen 
sammanställs 

•Kontakter med försäkringsbolag utförs 

Steg 4 Utreda 

•Återställningsarbete utförs enligt föreslagna åtgärder 

•  Eventuell städning och röjning sker   

Steg 5 Reparera 

•Säkerställande av att åtgärderna man vidtager vid återställande minskar skador vid nästa händelse  

Steg 6 Följa upp 

Mellan händelser  

•Klimatanpassningsarbete och fysisk planering utförs utifrån lärdomar och forskning  samtidigt som löpande 
egenkontroller och riskanalyser utförs    

Steg 7 Anpassa 
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Figur 5 Vilka varningar trianglarna gäller för. I figurerna nedan illustreras av färgerna 
betyder och vilken respons kommunen behöver ha.  

 

Figur 6 Illustrerar vad gula triangeln innebär  
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Figur 7 Visar vad orange färg betyder 

 

 

Figur 8 Visar vad Röd färg betyder 

6.4.1 Praktisk effekt för kommunen  

Effekten av det nya systemet kommer inte påverka kommunens egen grova 

arbetsprocess som finns i figur 4. Den praktiska effekten på kommunen som finns 

blir att kommunen kan komma att kallas till samverkanskonferenser med 

Länsstyrelsen vid behov och att kommunikationen kring vädervarningarna kommer 
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bli mer styrd d.v.s. att det kommer finnas budskap som kommunen kan 

kommunicera ut till allmänheten som är samordnade med länsstyrelsen och av 

länsstyrelsen med SMHI. Ett sätt att illustrera förändringen är genom nedanstående 

figurer, vilka beskriver processen i framtiden: 

 

 

Figur 9 Illustrerar hur beslutsprocessen om varningsnivå förändras 

 

Figur 10 Illustrerar huvudregeln för beslutsprocessen som ett flödesschema. 

Samhällsaktörerna är exempelvis kommunerna. Kommunikationen med länsstyrelsen sker i 
huvudregel via Wis, där Länsstyrelsen exempelvis kan begära information från kommunen 
eller kalla till samverkanskonferenser.  
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Figur 11om det är riktig brådska/akut, kan det bli så att SMHI beslutar direkt om 
varningsnivå och sedan sker en samverkanskonferens som kommunen bjuds in till vid behov. 

Men det kan även bli så att det inte sker någon samverkan alls.       

7.Hantera och återställa fasen  
Under hantera fasen hanterar kommunen effekten av värmeböljan genom 

krisledning eller helt i normal organisation utan krisledning. Förvaltningarna ska 

använda de rutiner för åtgärder som finns och/eller identifierats i riskanalyser 

och/eller systematiskt kvalitetsarbete för att hantera situationen med värmeböljan.  

7.1 Kommunikationskampanjer under värmeböljor 

7.1.1 Kommunikation kopplat mot brukare   

Kommunens kommunikatör och webbredaktör bör inför sommarsäsongen förbereda 

enklare informationsmaterial kopplat mot riskgrupper och vårdpersonal som kan 

publiceras på hemsida eller distribueras vid kraftig värme. Kampanjmaterial finns 

på folkhälsomyndighetens hemsida.   

7.1.2 Brandrisk och eldningsförbud  

Kommunens Säkerhetsstrateg, kommunikatör och webbredaktör bör förbereda 

information om exempelvis brandrisker och eldningsförbud som kan samköras med 

räddningstjänstförbundet. På MSB:s hemsida finns färdigt kampanjmaterial och 

budskap som med fördel kan användas.   

7.1.3 Information om utrymning    

Om effekterna av en värmebölja medför att en stor skogsbrand uppstår, eller 

annan händelse uppstår, till följd av värmeböljan som i värsta fall medför behov av 

en storskalig utrymning, ska kommunikationen struktureras enligt MBS:s 

rekommendationer för storskalig utrymning och/eller kommunens egen plan.  

7.1.4 Vattenbrist    

Om det föreligger vattenbrist är det viktigt att kommunicera om följande: 

 Att man ska undvika tvätt av kommunbilar och räddningstjänstens fordon  

 Att man exempelvis vattnar kommunala planteringar med sjövatten  

 Varför man exempelvis ställer in aktiviteter som kräver vatten 

 Uppmuntra hushåll och företag till att spara vatten.  

 Vad bevattningsförbud utan dispenser innebär  

 Vad eventuella sanktioner för de som inte sparar på vatten innebär  
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Fler specifika råd och färdigt kampanjmaterial finns att ladda ned via svenskt 

vatten och VAKA.   

7.3 Återställning  

När värmeböljan eller effekterna av värmeböljan är över avslutas kampanjer eller 

andra mer kraftfulla åtgärder. Återställning sker oftast först när sommarsäsongen 

är över.   

8.  Lära fasen  
Under lära fasen handlar det om att dra lärdom om händelserna som man hanterat, 

vilket med fördel görs utifrån principerna i arbetsprocessen i figur 4 och den grova 

processen för värmeböljor i figur 1. Vädergruppen som aktiverades gör en enklare 

utvärdering för kommunen vid behov d.v.s. om det förelegat en mycket kraftig 

värmebölja.   

9. Sambandsuppgifter   
Om kommunens förvaltning behöver tillgång till andra myndigheters 

beredskapsorganisationer, ska Säkerhetsstrateg kontaktas för hantering. 

Detsamma gäller om samband måste ske över kortvåg (HF).    

10. Kostnader  
Oavsett vad som anges i denna plan ovan, ska samtliga skrivningar i denna plan 

endast ses som rekommendationer. Detta innebär att inga ekonomiska 

konsekvenser föreligger för förvaltningarna.       
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1. Bakgrund  
Sverige har drabbats av många svåra stormar och vissa är fortfarande ihågkomna 

efter mer än hundra år. Några av de mest spektakulära stormarna inträffade åren 

1850, 1902, 1954, 1967, 1969, 1999 och 2005 1.  

Genom åren har det förekommit otaliga stormtillfällen i Sverige. Ibland inskränker 

de sig till några timmars nordvästlig storm vid Upplandskusten i samband med att 

ett lågtryck drar bort mot Finland eller Baltikum. Men det finns också stormar som 

drabbat hela landsdelar svårt och som är ihågkomna efter mer än hundra år. Några 

stormar som man ofta tänker på är:  

 Alfrida, Jan, Julia och Mats januari-februari 2019 

 Urd - december 2016 

 Freja, Gorm och Helga nov-dec 2015 

 Egon och Ole januari-februari 2015 

 Simone, Hilde, Sven och Ivar okt-dec 2013 

 Dagmar - Annandag jul 2011 

 Första adventsstormen 2011 

 Sommarovädret 2008 

 Per - Januaristormen 2007 

 Gudrun - Januaristormen 2005 

 Hösten 1999 - Århundradets storm? 

 Ölandsstormen 1985 

 Orkanernas höst 1969 

 Den svåra oktoberstormen 1967 

 Oväder i januari 1954 

 Nyårsstormen 1904 

 Den stormiga julen 1902 

 Yrväderstisdagen 1850 

Kommunen har ett behov av att kunna hantera stormar eller annan kraftig vind och 

eventuellt sammankopplade skyfall som medför översvämningar. Av detta skäl har 

därför denna grova plan arbetats fram.     

2.Syftet med planen  
Syftet med planen är att den ska bistå med att:  

 Säkerställa en organisering av beredskap i kommunen kring Stormar och 

översvämningar som riskerar att och/eller leder till samhällsstörningar i 

kommunen. 

 

 Vara ett komplement till krisledningsplanerna och tillhörande rutiner i 

kommunen   

2.1 Dokumentbeskrivning  

Dokumentet beskriver de grova arbetsprocesser som kan användas för att hantera 

stormar och översvämningar ur ett beredskapsperspektiv. Planen kompletteras med 

mer specifika rutiner och processer i förvaltningarna.   

                                           
1 SMHI 
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3. Organisering för oönskade händelser  
Kommunen har en organisering enligt lag för att hantera extraordinära händelser, 

vilken regleras i kommunens centrala krisledningsplan och plan för lokal ISF samt 

övriga tillhörande dokument. Förvaltningarna har även egna krisledningsplaner som 

reglerar hur förvaltningarnas organisering ska vara vid kriser och/eller 

samhällsstörningar. Förvaltningarnas egen krisledning är underställd kommunens 

centrala krisledning. Organiseringen redovisas i figurerna här nedan:   

 

Figur 1 Centrala krisledningsorganisationen i Munkedals kommun  

  

   

Figur 2 Samtliga förvaltningar har samma stabsstruktur för sin krisledning och det är 
Förvaltningschef som innehar rollen som chef i staben.   

3.1 Vädergrupp     

Kommunen får löpande information genom Wis men även andra källor om tänkbara 

effekter av stormar och skyfall medan räddningstjänst, Västvatten m.fl. hanterar 

effekten av stormarna inom sina ansvarsområden.  

Krisledningsnämnden  

Kommundirektör  

Stabschef/ISF 
koordinator 

Information Lägesuppföljning  
Bemanning och 

service 
Ekonomi Ledningsstöd Önskad resurs 

ISF-funktionen 

Chef 

Operativ stabs 
koordinator 

Planering Samordning  Ledningsstöd Information Önskad resurs 
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För att säkerställa en samordning av kommunikation och eventuella övergripande 

åtgärder, ska en vädergrupp kunna bildas vid behov. Gruppen används inte om 

förvaltningsspecifik krisledning eller central krisledning nyttjas.  

3.2 Syftet med vädergruppen  

Syftet med vädergruppen är att stärka samordningen mellan kommunens egna 

förvaltningar och exempelvis räddningstjänstförbundet och västvatten genom att 

snabbare kunna hitta övergripande kommunikationsbehov samt gemensamma 

behov av lösningar vid stormar, översvämningar och skyfall.  

3.3 Ansvar  

Vädergruppen har inga formella mandat och kan inte ta beslut för exempelvis 

kommunens räkning eller förbinda kommunen till något åtagande. För att så ska 

ske, erfordras att en ISF utförs eller att behörig beslutsfattare i enlighet med 

gällande delegationsordning fattar nödvändiga beslut.  

3.4 Sammankallning av vädergruppen  

 Om kommunen får information av SMHI genom Wis eller på annat sätt att 

det föreligger påtaglig risk för en storm eller risk för kraftiga skyfall, som 

riskerar att medföra översvämningar, bör vädergruppen sammankallas. 

 

 Kommunen ska ha en e-postgrupp där information om varningar från SMHI 

kan skickas ut och som även används för sammankallning av en 

vädergrupp. De förvaltningsspecifika krisledningsorganisationerna ska ha 

rutiner för hur stormar ska hanteras och vem som deltager vid avstämning i 

vädergruppen.   

 

 När förvaltningarna fått information om att det finns en varning utfärdad ska 

förvaltningen vara bered att skicka en bestämd representant till ett 

webbaserat avstämningsmöte om det begärs. 

  

 Om mötet ska utföras fysiskt verkställs mötet på Munkedals brandstation 

eller i kommunhuset.  

 

 Gruppen sätts alltid samman efter behov  

3.4.1 Vädergruppens/diskussionsfrågor 

Mötet med den sammankallade vädergruppen bör vara ett kortare möte om 45 

minuter och högst två timmar, vilket som huvudregel utförs på distans över Teams. 

Vädergruppens agenda består av följande frågor, som avhandlas kortfattat: 

 Redogörelse för Kommunens/förvaltningarnas lägesbild avseende 

risker med prognostiserad storm/skyfall  

 Andra externa parters lägesbild    

 Behov av kommunikation på hemsidor och andra media    

3.5 Aktiverande av krisledning/staber vid stormar och 

översvämningar 

Om behov finns sker aktivering av kommunens krisledning i enlighet med 

kommunens fastslagna krisledningsplaner och rutiner.   
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5.Huvudprocess för väderrelaterade händelser  
Arbetsprocessen ur ett beredskapsperspektiv kopplat mot stormar samt andra 

väderförhållanden som kan medföra problematik, ser förenklat ut så här: 

 

Figur 3 Figuren illustrerar grovt den arbetsprocess som gäller ur ett beredskapsperspektiv för 
hantering av väderförhållanden som kan skapa samhällsstörningar i kommunen. 

5.1 Mellan Händelser   

Det är viktigt att kommunen arbetar förebyggande i särskilt den fysiska planeringen 

för att kunna mildra effekten av och/eller bättre kunna hantera effekterna av 

stormar och skyfall/översvämningar. Kommunen bör därför i det förebyggande 

arbetet löpande beakta följande generella frågor, tolkat utifrån kommunens 

geografiska förutsättningar2: 

1. Om översiktsplanen tar ställning till om hur och var ny bebyggelse ska 

lokaliseras samt möjligen utformas med tanke på ökade 

nederbördsmängder.  

2. Pekar översiktsplanen ut ytor som är reserverade för dagvattenhantering? 

3. Planeras och lokaliseras bebyggelse och infrastruktur så att den inte riskerar 

att påverkas av översvämningar?  

4. Planeras och lokaliseras bebyggelse och infrastruktur så att den inte riskerar 

att påverkas av översvämningar? 

5. Påverkar den föreslagna mark- och vattenanvändningen en 

dricksvattentäkt? 

                                           
2 Fysisk planering MSB och Länsstyrelsen västra Götaland   

Innan händelsen 

•Rutiner för bevakning av SMHI och samverkan med Tjänsteman i beredskap och chef i beredskap 

Steg 1 Bevaka 

•SMHI varning kommer och organisation och medborgare informeras enligt rutiner och planer 

Steg 2 Larma 

Under händelsen 

•Eventuellt stabsläge går igång i förvaltning eller centralt och åtgärder sätts in utifrån situation för att bistå i 
arbetet med att rädda liv och hälsa eller minska skadekostnader och andra konskevenser av störningen 

Steg 3 Stötta, rädda och trygga 

Efter Händelsen 

•Stabsläget är över eller kvarstår i förenklad form och dokumentation och utredning över händelsen 
sammanställs 

•Kontakter med försäkringsbolag utförs 

Steg 4 Utreda 

•Återställningsarbete utförs enligt föreslagna åtgärder 

•  Eventuell städning och röjning sker   

Steg 5 Reparera 

•Säkerställande av att åtgärderna man vidtager vid återställande minskar skador vid nästa händelse  

Steg 6 Följa upp 

Mellan händelser  

•Klimatanpassningsarbete och fysisk planering utförs utifrån lärdomar och forskning  samtidigt som löpande 
egenkontroller och riskanalyser utförs    

Steg 7 Anpassa 
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6. Tar översiktsplanen hänsyn till översvämningsrisk från vattendrag och sjöar 

utifrån klimatrelaterade förändringar?  

7. Tar översiktsplanen hänsyn till om grund-och ytvatten - täkter inom 

planområdet kommer påverkas av en stigande havsnivå eller förändrade 

flöden i vattendrag?  

8. Reserverar översiktsplanen mark för uppbyggnad av framtida 

översvämningsskydd för att skydda översvämningshotade platser?  

Det förebyggande arbetet är av stor vikt när det gäller att hantera stormar och 

översvämningar, utifrån Plan och bygglagen samt översvämningsdirektivet. 

Samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och räddningstjänstförbundet 

avseende det förebyggande arbetet och Säkerhetsstrateg har därför stor betydelse 

för förmågan att hantera omfattande oväder och samhällsstörningar.  

5.2 Nytt system för vädervarningar  

I april 2021 kommer SMHI införa ett nytt vädervarningssystem som kommer 

innebära ett annat arbetssätt nationellt. Vädervarningar kommer att kommuniceras 

med tre trianglar, som har färgerna gul, orange, och röd, vilka kopplas mot 

varningar för (se figurerna nedan): 

 

Figur 4 Vilka varningar trianglarna gäller för. I figurerna nedan illustreras av färgerna 
betyder och vilken respons kommunen behöver ha.  
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Figur 5 Illustrerar vad gula triangeln innebär  

  

 

 

Figur 6 Visar vad orange färg betyder 
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Figur 7 Visar vad Röd färg betyder 

6.4.1 Praktisk effekt för kommunen  

Effekten av det nya systemet kommer inte påverka kommunens egen grova 

arbetsprocess som finns i figur 4. Den praktiska effekten på kommunen som finns 

blir att kommunen kan komma att kallas till samverkanskonferenser med 

Länsstyrelsen vid behov och att kommunikationen kring vädervarningarna kommer 

bli mer styrd d.v.s. att det kommer finnas budskap som kommunen kan 

kommunicera ut till allmänheten. Ett sätt att illustrera förändringen är genom 

nedanstående figurer, vilka beskriver processen i framtiden: 
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Figur 1 Illustrerar hur beslutsprocessen om varningsnivå förändras 

 

Figur 2 Illustrerar huvudregeln för beslutsprocessen som ett flödesschema. 

Samhällsaktörerna är exempelvis kommunerna. Kommunikationen med länsstyrelsen sker i 
huvudregel via Wis, där Länsstyrelsen exempelvis kan begära information från kommunen 
eller kalla till samverkanskonferenser.  
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Figur 3om det är riktig brådska/akut, kan det bli så att SMHI beslutar direkt om varningsnivå 

och sedan sker en samverkanskonferens som kommunen bjuds in till vid behov. Men det kan 
även bli så att det inte sker någon samverkan alls.       

   

6. Kommunikation under stormar 

6.1 Allmän Kommunikation   

Kommunens kommunikatör och/eller webbredaktör ska utan onödigt dröjsmål vid 

erhållande av varningar från SMHI annonsera information om händelsen på 

kommunens hemsida och andra digitala kanaler i enligt med kommunens centrala 

krisledningsplan.  

Vid behov av mer riktad kommunikation om risker och konsekvenser 

sammankopplat stormar och översvämningar ska kommunens kriskommunikation 

anpassas i enlighet med kommunens strategier för kriskommunikation och vilka 

målgrupper som behöver informationen.     

6.2 Kommunikation om utrymning    

Om effekterna av stormar och skyfall i värsta fall medför behov av en storskalig 

utrymning av ett geografiskt område, ska kommunikationen struktureras enligt 

MBS:s rekommendationer för storskalig utrymning och/eller kommunens egen plan 

för storskalig utrymning.   

Vid storskalig utrymning bör kommunen gå i stabs/beredskapsnivå 4 d.v.s. aktivera 

hela kommunens sammantagna krisledningsorganisation.    

7. Sambandsuppgifter   
Om kommunens förvaltning behöver tillgång till andra myndigheters 

beredskapsorganisationer, ska Säkerhetsstrateg kontaktas för hantering. 

Detsamma gäller om samband måste ske över kortvåg (HF).    
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8. Särskilda rutiner/planer   

8.1 Samhällsbyggnad  

Samhällsbyggnad bör ha handlingsplaner eller likvärdigt för hur förvaltningen kan 

bistå i arbetet med att minska effekter av översvämningar/skyfallsöversvämningar 

och stormar när dem sker, exempelvis hur: 

a) Hur förvaltningen eventuellt kan bistå med att säkra framkomliga 

transportvägar till kommunens boenden, särskilda boenden och andra 

brukare samt skolor och förskolor under allvarliga översvämningar, 

snöstormar och stormar.   

b) Hur förvaltningen eventuellt kan bistå med temporära skydd för att minska 

skadorna av översvämningar där risken för översvämning är stor, 

exempelvis genom: 

a. Permanent invallning  

b. Temporär Vallbyggnation  

c. Pallbarriärer  

d. Tillfällig jordvall/ar    

c) Hur förvaltningen kan  

d) Övriga rutiner och handlingsplaner kopplat till vad förvaltningen gör när 

varningar om allvarligt väder från SMHI kommer ut och deras koppling till 

förvaltningens egen krisledningsplan och stabsorganisation.   

e) Förvaltningen  

8.2 Barn och utbildning & kultur och fritid  

Förvaltningen ska ha rutiner för vad som gäller vid stormar och annat oväder och 

deras koppling till förvaltningens krisledningsplan. Förvaltningen ska ha en eller 

flera personer som kan deltaga i vädergruppen vid sammankallning.  

Förvaltningen ska ha interna rutiner för hur en evakuering av skolor och förskolor 

ska ske vid stormar och översvämningar.   

8.3 Välfärdsförvaltningen  

Förvaltningen bör ha rutiner för vad som gäller vid stormar och annat oväder och 

deras koppling till förvaltningens krisledningsplan. Förvaltningen ska ha en eller 

flera personer som kan deltaga i vädergruppen vid sammankallning. Förvaltningen 

ska särskilt ha planer och/eller rutiner för:  

 
1. Hur förvaltningen eventuellt måste meddela brukare att de måste räkna 

med att kommunen inte kan erbjuda insatser som normalt kan erbjudas  

2. Hur man Kontrollerar att brukaren har mat, dryck och andra 

förnödenheter för att klara sig en skälig period utan stöd.  

3. Hur man eventuellt erbjuder brukare som inte kan garanteras ”lägsta 

nivå” och som fortlöpande behöver insatser för att klara basala/ 

primära behov att evakueras till särskilt boende 

4. Hur förvaltningen ska klara en situation där man trots ovädret måste 

besöka brukaren.  

5. Hur en evakuering av brukare ska utföras  

6. Förvaltningen behöver även ha beredskap för s.k. storskalig utrymning    

7. Hur utemiljön kring verksamhetens lokaler säkras genom att t ex 

utemöbler, blomlådor, cyklar tas in eller säkras på annat sätt.  
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8. Hur man informerar om att i hemtjänsten eller i personligt 

assistansärende är det brukaren/närstående/legal företrädare som är 

ansvarig för att utemiljön kring kundens bostad säkras upp. 

9.0 Kostnader  
Oavsett vad som anges i denna plan ovan, ska samtliga skrivningar i denna plan 

endast ses som rekommendationer. Detta innebär att inga ekonomiska 

konsekvenser föreligger för förvaltningarna.       
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Handläggare: 

Elisabeth Linderoth 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Yttrande på planerad vattenverksamhet i 

Örekilsälven 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagna åtgärder i Örekilsälven mellan Torpdammen 

och utloppet i Saltkällefjorden.    

Sammanfattning 

Länsstyrelsen planerar ett restaureringsprojekt i Örekilsälven för att återställa älven 

efter rensningar, förstärkningsåtgärder mm som genomförts under från 1600-talet 

och framåt. Syftet är att förbättra livsbetingelserna för fisk och andra organismer. 

Örekilsälven med omliggande ravinlandskap hyser stora naturvärden med flera 

skyddsvärda arter. Älven har påverkats av tidigare flottledsrensningar och 

skredsäkringsarbeten. Rensningarna har försämrat livsmiljöerna för fisk medan 

anläggandet av erosionsskydden minskat förutsättningarna för återetablering av 

vegetation på stränderna. Behov finns därför att utföra naturvårdsåtgärder för att 

ytterligare höja den ekologiska statusen. Syftet med restaureringsåtgärderna är att 

öka naturvärdena i och i anslutning till älven, samt förbättra lek- och 

uppväxtområden, med speciellt fokus på atlantlaxens livsmiljöer. 

 

De naturvårdande restaureringsåtgärder som planeras i Örekilsälven är: 

• Återställning av tidigare flottledsrensade sträckor genom att större stenar och 

block som idag återfinns i intilliggande strandområden läggs tillbaka i älvfåran. 

• Utläggning av större stenar och block i älvfåran inom områden där det råder brist 

på sådana strukturer och där materialet inhämtas från närliggande grustag e.dyl. I 

dessa fall är det således inte är möjligt att ta detta material från intilliggande 

strandområden antingen pga. att sten och block här saknas eller pga. av hänsyn 

till kulturmiljöhistoriska värden, naturvärden etc. 

• Övertäckning av de erosionsskydd av krossten som lagts ut i strandområdena på 

sträckan från Åtorp upp till Örekilsparken, samt delar av sträckningen på västra 

sidan från uppströms gamla E6-bron (nuvarande Uddevallavägen) upp till 

reningsverket. 

Täckningen planeras ske med ett jordmaterial som till sin sammansättning 

möjliggör återetablering av naturligt förekommande örter och träd. 

• Sidofåror, inom vissa sträckningar, som idag är helt stängda eller av andra skäl 

torrlagda vid lågvattenföring, öppnas upp så att de blir vattenförande även vid 

låga flöden. 

 

Alla åtgärder kommuniceras och förankras med berörda markägare innan de utförs. 

 

Dessa förslag och genomförandet är inte kopplade till bildandet av naturreservat 

eller till omprövningen av Torps vattenkraftverk    
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen kostnad för kommunen. Effekten kan bli en ökning av fisketurismen kring 

Örekilsälven 

Miljö 

Redovisas i samrådsunderlaget 

Barnkonventionen 

Kan bli en mer spännande miljö att leka och vistas i. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Länsstyrelsen  
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Möjlighet att lämna synpunkter på planerad vatten-
verksamhet i Örekilsälven 
 
Örekilsälven är bland annat påverkad av tidigare flottledsrensningar och utlagda 
erosionsskydd för att förhindra skred.  
 
Inom ramen för pågående arbete med förbättring av vattenmiljöer har Länssty-
relsen i Västra Götaland som mål att återställa Örekilsälvens biotoper så långt 
det är möjligt. Länsstyrelsen har gett konsultfirman BioFactum i uppdrag att ta 
fram ett underlag för tillståndsansökan för restaureringsåtgärder. Ansökan görs 
sedan hos Mark- och miljödomstolen.  
 
Som en del i processen ska samråd ske med de som bedöms kunna bli berörda av 
verksamheten. Det innebär att du har möjlighet att lämna synpunkter på åtgär-
derna. Vissa fastigheter påverkas direkt av åtgärderna medan andra bara berörs i 
begränsad omfattning. Det här brevet med bifogade handlingar skickas till alla 
fastighetsägare som i någon mån bedöms beröras av åtgärderna.  
 
Den nu planerade vattenverksamheten innebär i korthet restaureringsåtgärder för 
att återställa delar av älvens bottenstruktur till ett mer ursprungligt utseende 
genom utplacering av sten och block i älvfåran. En annan del handlar om över-
täckning av erosionsskydden längs delar av strandområdena. Syftet med åtgär-
derna är att öka naturvärdena i och i anslutning till älven, samt förbättra lek- och 
uppväxtområden för fisk, med särskilt fokus på Atlantlaxens livsmiljöer. Vatten-
verksamheten berör i varierande omfattning sträckan mellan Åtorp och Torps 
kraftverk i Kärnsjöns utlopp. 
 
De planerade åtgärderna beskrivs närmare i bifogade handlingar. Information om 
samrådet annonseras även i Bohusläningen. 
 
Synpunkter på åtgärderna önskas per brev, epost eller telefon senast den  
17 juni 2020. 
 
Med vänlig hälsning 

  
 
Gerhard Sandell Lars Thorsson 
BioFactum Milva AB 
Antonsgården Göteborgsvägen 11B 
Sjundhult 409 451 42 Uddevalla 
598 94 Vimmerby Mobil: 070-3741001 
Mobil: 070-5215836 Epost: lars@milva.se 
Epost: biofactum@telia.com 
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  Samrådsunderlag restaureringsåtgärder Örekilsälven 

1 Inledning 
 

Örekilsälven med omliggande ravinlandskap hyser stora naturvärden med flera skydds-
värda arter. Älven har påverkats av tidigare flottledsrensningar och skredsäkringsarbe-
ten. Rensningarna har försämrat livsmiljöerna för fisk medan anläggandet av erosions-
skydden minskat förutsättningarna för återetablering av vegetation på stränderna. Behov 
finns därför att utföra naturvårdsåtgärder för att ytterligare höja den ekologiska statusen. 
 

Syftet med restaureringsåtgärderna är att öka naturvärdena i och i anslutning till älven, 
samt förbättra lek- och uppväxtområden, med speciellt fokus på atlantlaxens livsmiljöer.  
 

För att kunna utföra åtgärderna måste tillstånd sökas för vattenverksamheten hos Mark- 
och miljödomstolen. Föreliggande dokument, som utgör underlag för undersöknings- 
och avgränsningssamråd, är ett första steg i den specifika miljöbedömning för tillstånds-
prövning som enligt 6 kap. miljöbalken ska genomföras för verksamheter och åtgärder. 
Den som avser bedriva verksamheten ska därvid samråda i frågan om miljöpåverkan 
och den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll med länsstyrelsen och de 
enskilda som kan antas bli särskilt berörda.  
 
2 Planerad vattenverksamhet 
 

De naturvårdande restaureringsåtgärder som planeras i Örekilsälven är: 
 

• Återställning av tidigare flottledsrensade sträckor genom att större stenar och 
block som idag återfinns i intilliggande strandområden läggs tillbaka i älvfåran. 

 

• Utläggning av större stenar och block i älvfåran inom områden där det råder brist 
på sådana strukturer och där materialet inhämtas från närliggande grustag e.dyl. I 
dessa fall är det således inte är möjligt att ta detta material från intilliggande 
strandområden antingen pga. att sten och block här saknas eller pga. av hänsyn 
till kulturmiljöhistoriska värden, naturvärden etc. 

 

• Övertäckning av de erosionsskydd av krossten som lagts ut i strandområdena på 
sträckan från Åtorp upp till Örekilsparken, samt delar av sträckningen på västra 
sidan från uppströms gamla E6-bron (nuvarande Uddevallavägen) upp till re-
ningsverket. Täckningen planeras ske med ett jordmaterial som till sin samman-
sättning möjliggör återetablering av naturligt förekommande örter och träd. 

 

• Sidofåror, inom vissa sträckningar, som idag är helt stängda eller av andra skäl 
torrlagda vid lågvattenföring, öppnas upp så att de blir vattenförande även vid 
låga flöden. 

 
I bilaga 1 återfinns en storskalig översikt som grovt utvisar inom vilka delar av älven 
dessa olika typer av åtgärder planeras att utföras. 
 

Restaureringsåtgärderna omfattar totalt 31 delsträckor i älven och beräknas i varierande 
grad beröra ett flertal fastigheter (i vattenmiljön och/eller landmiljön). I bilaga 2 åter-
finns en tabell över delsträckor, åtgärdstyp och vilka fastigheter som berörs; i tabellen 
hänvisas även till kartor i bilaga 3. I bilaga 4 visas foton på principen för en del av de 
planerade åtgärderna. 
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3 Örekilsälven - kort beskrivning 
 

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av vattensystemet samt de värden som återfinns i 
och i anslutning till älven. 
 
3.1 Omgivande mark 
 

Örekilsälvens omgivningar domineras av skogsmark, men ett visst inslag av jordbruks-
mark förekommer också. Andelen hårdgjorda ytor är mycket begränsad och återfinns 
nästan uteslutande i Munkedals samhälle. Förekomsten av olika jordarter varierar längs 
älvens sträckning. Det vanligaste markslaget är tunna jordar och kalt berg. Bitvis är 
förekomsten av finjordar relativt stort, liksom siltiga jordar. 
 

Älven omges till stor del av branta eller mycket branta partier. Skredrisken är stor och 
flera skred har ägt rum i området. Örekilsälven med tillhörande älvraviner utgör Natura 
2000-område (se avsnitt 3.5). 
 
3.2 Hydrologi och annan vattenverksamhet 
 

Örekilsälven kan sägas bestå av två huvudgrenar, dels själva huvudfåran, dels den öster-
ifrån kommande Munkedalsälven (figur 1). Arealen för Örekilsälvens avrinningsområde 
strax före sammanflödet med Munkedalsälven är 719 km2, medan hela avrinningsområ-
dets areal vid utloppet i Saltkällefjorden omfattar 1338 km2. I tabell 1 visas flödessta-
tistik för perioden 1981–2010 enligt SMHI:s vattenwebb (SMHI 2019). 
 
 

Tabell 1. Karakteristiska vattenföringar (m3/s) i Örekilsälven, dels i huvudfåran strax upp-
ströms sammanflödet med Munkedalsälven (areal 719 km2), dels vid älvens utlopp i Saltkäl-
lefjorden (areal 1338 km2) (SMHI 2019). Begreppet HHQ50 innebär förenklat att detta flöde 
beräknas inträffa eller överträffas i genomsnitt en gång på 50 år. 

 

Karakteristiska 
vattenföringar 

Strax uppströms 
Munkedalsälvens 

utlopp (m3/s) 

Vid utloppet i 
Saltkällefjorden 

(m3/s) 

Högsta högvattenföring (HHQ50) 143 230 

Medelhögvattenföring (MHQ) 87,3 138 

Medelvattenföring (MQ) 13,4 23,4 

Medellågvattenföring (MLQ) 1,97 3,69 
 

I Örekilsälven finns ett aktivt kraftverk, Torps kraftverk vid Kärnsjöns utlopp. I Munke-
dalsgrenen finns, förutom kraftverket vid Munkedals bruk, ytterligare fem aktiva kraft-
verk (Valboån). Kärnsjön utgör vattentäkt för Lysekils kommun som enligt dom har rätt 
att ta ut vatten från Kärnsjön. Dock skall enligt vattendomen en vattenmängd om minst 
1 m3/s alltid släppas fram i Örekilsälven. 
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Figur 1. Örekilsälvens avrinningsområde i Västra Götalands län. 
Kartan hämtad ur Roos Nilson (2015). 

 
3.3 Fiskfauna och fiske 
 

Örekilsälven är ett av västkustens viktigaste laxproducerande vattendrag och både lax- 
och havsöringbestånden har ett högt skyddsvärde. Produktionen av utvandrande smolt 
är av stor betydelse för både bestånden och fisket. I likhet med några få andra vatten-
drag på västkusten har Örekilsälven en laxstam som är ursprunglig; den har aldrig varit 
utslagen och är i det närmaste opåverkad av inplanteringar och avelsarbete. Laxstam-
men är således unik och mycket värdefull. 
 

Inom vattensystemet finns en mycket artrik fiskfauna där förutom lax och havsöring 
även havsnejonöga, färna, nors, gös, flodkräfta och lake kan nämnas. I vattensystemet 
sker också en relativt stor uppvandring av ålyngel. I övrigt återfinns vanliga arter som 
abborre, gädda, mört, löja, braxen, elritsa och bäcknejonöga. Troligen förekommer även 
flodnejonöga. 
 

Elfisken har utförts i Örekilsälven och Munkedalsälven under en längre tidsperiod i ett 
miljökontrollprogram för Munkedals bruk. Det finns även en ganska stor mängd elfis-
ken utförda i Örekilsälven uppströms Kärnsjön.  
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Sträckan mellan Örekilsälvens mynning i havet och Torpdammen är 9 kilometer lång 
och utgör ett mycket värdefullt lek- och uppväxtområde för lax och havsöring. Den 
tillgängliga arealen sådana områden nedströms Kärnsjön har beräknats till 98 700 m2 
(Karlström 1970). Motsvarande areal i Munkedalsälven nedströms Munkedals bruk 
beräknas till ca 25 000 m2. 
 

I Örekilsälven uppströms Kärnsjön finns också stora områden lämpliga för lek och upp-
växt. Den totala arealen lek- och uppväxtområden uppströms Kärnsjön beräknas till 
ungefär 124 000 m2 (Thorsson 1985). 
 

I Örekilsälven bedrivs ett omfattande sportfiske. Fisket i älven mellan Kärnsjön och ha-
vet (Örekilsälvens laxfiske) förvaltas av Örekilsälvens nedre fiskevårdsområdesföre-
ning. Föreningen säljer fiskekort för sträckan mellan Brålandsfallet och älvens mynning 
i havet under perioden 1 maj-30 september. Föreningen har delat in älven i fiskesträckor 
vilket innebär att man köper fiskekort för en viss sträcka. Fisket är populärt och givande 
och fiskekorten i regel fullbokade under hela säsongen. Då det råder lågvattenföring i 
älven är fisket sämre och det är först vid ökade flöden som fisket kan bli givande. 
 
3.4 Särskilt skyddsvärda arter 
 

Nedan redovisas arter med anknytning till vattenmiljön i Örekilsälven vilka bedöms 
som särskilt hänsynskrävande. 
 

Ål – enligt ArtDatabankens senaste rödlistning är arten ”Akut hotad” (CR) (ArtDataban-
ken 2015). Samordnade skyddsåtgärder som infördes inom EU år 2007 har trots allt gett 
positiva resultat då man sedan 2011 noterat en ökad invandring av glasål till den Euro-
peiska kontinenten (Dekker & Wickström 2019). 
 

Havsnejonöga – enligt ArtDatabankens senaste rödlistning är arten ”Nära hotad” (NT) 
(ArtDatabanken 2015). De senaste inventeringarna som utförts av länsstyrelserna indi-
kerar dock att arten är nära utrotning; man uppskattar att det kanske bara finns omkring 
100 individer kvar i svenska vatten (Havsutsikt 2019). 
 

Lake - enligt ArtDatabankens senaste rödlistning är arten ”Nära hotad” (NT) (ArtData-
banken 2015). 
 

Flodkräfta - enligt ArtDatabankens senaste rödlistning är arten ”Akut hotad” (CR) (Art-
Databanken 2015). Flodkräfta omnämns i artskyddförordningens bilaga 1; arten har 
enligt art- och habitatdirektivet ett sådant gemenskapsintresse att insamling i naturen 
och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten finns uppta-
gen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet (SFS 2007). 
 

Kungsfiskare - enligt ArtDatabankens senaste rödlistning är arten ”Sårbar” (VU) (Art-
Databanken 2015); Kungsfiskare omnämns i artskyddförordningens bilaga 1; arten har 
enligt fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet ett sådant gemenskapsintresse att 
särskilda skyddsområden eller bevarandeområden behöver utses (SFS 2007). 
 

Till de skyddsvärda arterna bör givetvis även Örekilsälvens (älvegna) laxstam räknas 
eftersom den anses vara ursprunglig och i det närmaste fri från mänsklig påverkan. Vi-
dare förekommer strömstare och forsärla i älven. 
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Slutligen bör påpekas att de bottenfaunainventeringar som företagits i Örekilsälven visar 
att den hyser en artrik bottenfauna med flera sällsynta arter – dock har inga rödlistade 
arter eller ur andra aspekter särskilt skyddsvärda arter påträffats (se t.ex. Rådén 2008). 
 
3.5 Riksintressen och skyddade områden 
 

Örekilsälvens nedre del, mellan Kärnsjön och mynningen i Saltkällefjorden (FO 49), är 
av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB. Området anses hysa särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer, i synnerhet vatten-
anknutna friluftsaktiviteter som fritidsfiske, men även för aktiviteter som vandring, få-
gelskådning och löpning. 
 

Örekilsälven med Kärnsjön (NRO 14025) är även av riksintresse för naturvården enligt 
3 kap. 6 § MB. Bland områdets naturvärden anges bl.a. själva älven med viktiga lek- 
och uppväxtområden för lax och havsöring samt älvdalen med ädellövskog och ett od-
lingslandskap med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker; vidare omnämns de 
bitvis art- och individrika växtsamhällena. 
 

Området Torp–Munkedal (O 26) är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 
6 § MB. I motiven anges en industrihistorisk miljö med verksamhet från 1600-talet och 
framåt där det fortfarande finns fungerande bruksmiljöer eller lämningar efter industri-
ella verksamheter knutna till det rinnande vattnet. 
 

Örekilsälven med tillhörande älvraviner utgör Natura 2000-område (SE0520163) enligt 
art- och habitatdirektivet; bildande av naturreservat pågår. Natura 2000-området sträck-
er sig från mynningen i Saltkällefjorden upp till Torps kraftverk. I områdets bevarande-
plan anges som prioriterade bevarandevärden: ”Att bevara en värdefull lövskogsravin 
med rik epifytflora (mossor, lavar och svampar) samt ett större västsvenskt vattendrag 
med ett rikligt, reproducerande bestånd av lax (prioriterad art i området), samt att även i 
övrigt vidmakthålla goda livsbetingelser för växter och djur, t.ex. fågelfaunan.” Vidare 
anges i bevarandeplanen exakt de naturtyper som skall bevaras inom området; dessa 
naturtyper återges med sina utbredningsområden i bilaga 1. 
 

Omnämnas bör också att Örekilsälven av både Fiskeriverket (O_FiV_6) och Natur-
vårdsverket (SE0520163) bedömts som ett särskilt värdefullt vatten. 
 
3.6 Kulturmiljö 
 

Länsstyrelsen har inventerat och utrett de kulturmiljöhistoriska värdena i och invid Öre-
kilsälven (Roos Nilson 2015). Förekommande kulturlämningar och kulturmiljövärden är 
därför väl kända. 
 

I och vid Örekilsälven finns flera historiska lämningar från de verksamheter som bedri-
vits genom århundradena. Älven var en av Sveriges äldsta flottleder, dokumenterad 
redan 1672. Inom avrinningsområdet pågick flottning ända fram till 1960-talet. Vidare 
har ett flertal kvarnar, sågverk och småindustriområden funnits i anslutning till älven. 
Av dessa kan nämnas ”Borgmästarbruket” beläget några kilometer uppströms Munke-
dals samhälle. Även fisket har varit betydande genom seklerna, men inga synliga läm-
ningar av fasta fiskeanläggningar kunde påvisas vid fältinventering (Roos Nilson 2015). 
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3.7 Miljökvalitetsmål 
 

De miljökvalitetsmål som berörs är främst ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt 
växt- och djurliv” (Naturvårdsverket 2019). Definitionen av dessa mål innebär bl.a. att 
sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer, 
biologisk mångfald och vattenhushållande funktion bevaras. Vidare ska den biologiska 
mångfalden och arternas livsmiljöer värnas samt arter kunna fortleva i långsiktigt livs-
kraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Ur dessa perspektiv torde restaure-
ringsåtgärderna i Örekilsälven enbart medföra positiva effekter. 
 
3.8 Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
 

De vattenförekomster som berörs av åtgärdsplanerna i Örekilsälvens huvudfåra är dels 
sträckan mellan mynningen i Saltkällefjorden och Munkedalsälvens inflöde (SE648879-
125970), dels sträckan vidare uppströms till Kärnsjöns utlopp (SE649258-125911). In-
direkt berörs även biflödet Munkedalsälven (SE649280-126128). För dessa vattenföre-
komster finns två beslutade MKN för ytvatten – en för ekologisk status och en för ke-
misk ytvattenstatus (tabell 2; VISS 2019).  
 

Tabell 2. Statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i Örekilsäl-
ven nedströms Kärnsjön: sträckan mellan mynningen i Saltkällefjorden och Munkedalsäl-
vens inflöde (SE648879-125970), sträckan mellan Munkedalsälvens inflöde och Kärnsjöns 
utlopp (SE649258-125911) samt biflödet Munkedalsälven (SE649280-126128) (VISS 2019). 

 

Vatten- 
förekomst Statustyp Nuvarande status 

(2019) 
Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Anmärk-
ning 

Örekilsälvens 
huvudfåra 
SE648879- 
125970 
(längd ca 5 km) 

Ekologisk 
status 

Måttlig 
ekologisk status 

God ekologisk 
status 2027 - 

Kemisk 
status 

Uppnår ej god 
kemisk status 

God kemisk ytvatten-
status (tidpunkt ej 

angiven) 

Exklusive  
kvicksilver 

och brome- 
rad difenyl- 

eter 

Örekilsälvens 
huvudfåra 
SE649258- 
125911 
(längd ca 5 km) 

Ekologisk 
status 

Måttlig 
ekologisk status 

God ekologisk 
status 2021 - 

Kemisk 
status 

Uppnår ej god 
kemisk status 

God kemisk ytvatten-
status (tidpunkt ej 

angiven) 

Exklusive  
kvicksilver 

och brome- 
rad difenyl- 

eter 

Munkedalsälven 
SE649280- 
126128 
(längd ca 7 km) 

Ekologisk 
status 

Dålig 
ekologisk status 

God ekologisk 
status 2021 - 

Kemisk 
status 

Uppnår ej god 
kemisk status 

God kemisk ytvatten-
status (tidpunkt ej 

angiven) 
- 
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Av tabellen framgår att den ekologiska statusen bedöms som måttlig i Örekilsälvens 
huvudfåra och dålig i Munkedalsälven medan den kemiska ej uppnår god status i någon 
vattenförekomsterna. Motivet för den ekologiska statusklassningen är för samtliga vat-
tenförekomster – om än i något varierande omfattning – kopplat till reglering och kon-
nektivitet i vattendraget, dvs. förändringar i flöden och förekomst av vandringshinder 
för främst fisk. Även eutrofiering (övergödning) anses inverka på den ekologiska statu-
sen inom delar av de nämnda vattenförekomsterna. 
 
4 Miljökonsekvenser av planerad vattenverksamhet 
 

De planerade restaureringsåtgärderna medför vissa effekter för miljön, såväl positiva 
som negativa och såväl temporära som mera långsiktiga. Nedan beskrivs de miljökon-
sekvenser vilka bedöms som mest angelägna i sammanhanget. 
 
4.1 Temporära miljöeffekter 
 

Buller 
 

Vid restaureringsarbetena är det oundvikligt att det uppstår visst ökat buller. Dock är 
dessa arbeten relativ begränsade i tid, troligtvis någon eller några månader. 
 
Omgivande mark och markanvändning 
 

Under restaureringsarbetena måste viss del av anslutande mark tas i anspråk för upplag 
och maskinuppställning. Vidare kommer en del tillfartsvägar temporärt att behöva an-
vändas för transporter. Detta kan tillfälligt inskränka pågående markanvändning genom 
försämrad framkomlighet. 
 

För att kunna utföra de föreslagna åtgärderna behöver maskiner kunna nå fram till själva 
älvfåran. I de nedre sträckorna (delsträcka 5-11) omges älven i huvudsak av exploaterad 
mark i form av erosionsskyddade stränder, anlagd park (Örekilsparken) samt f.d. E6-
bron, numera Uddevallavägen, och vägar i övrigt. Detta innebär att det är lätt att komma 
fram till älven utan att göra någon större åverkan på strandmiljön och omgivningarna. 
Detta gäller till stora delar även för delsträcka 13-14. 
 

På övriga delsträckor behöver en temporär påverkan göras i närmiljön för att kunna ta 
sig till och från älven med maskiner. Dessa tillfarter planeras noggrant och läggs där 
körskador bedöms kunna hållas nere och där det är möjligt att kunna ta sig fram. Vid 
arbetet kommer maskiner med lågt marktryck att användas (t.ex. bandgrävare). Vissa 
sträckor är alltför branta för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att kunna ta sig 
fram med maskiner. De tillfarter som kommer att användas snitslas ut i terrängen. I vis-
sa fall behöver några träd tas ner. Tillfarterna planeras så att de träd som tas ner endast 
utgörs av klenare, eller undantagsvis, av medelgrova träd. Alla grova och större träd 
markeras och skyddas. Tillfarter och arbetssätt kommuniceras noggrant med entreprenö-
ren för att minimera påverkan. Valet av upplagsplatser görs enligt samma metodik så att 
påverkan minimeras.  
 

När arbetena är färdiga återställs markerna - både tillfälliga tillfarter och eventuella upp-
lagsplatser - så att en återhämtning kan ske. Alla åtgärder kommuniceras och förankras 
med berörda markägare innan de utförs. 
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Grumling av vattenmiljön 
 

Vid restaureringsarbetena är det ofrånkomligt att en del sediment rörs upp och transpor-
teras nedströms så att viss grumling uppkommer. Grumlingarna är dock av temporär 
natur och bedöms inte ge några bestående negativa effekter på t.ex. fiske, fiskfauna, 
bottenfauna och vattenvegetation. 
 

För att minimera de temporära grumlingseffekter som kan uppkomma väljs en utföran-
detid när ingen fisklek sker och då fiskungar och yngel hunnit bli tillräckligt stora för att 
ha en god chans att klara en störning. Arbetena bör också av praktiska och kvalitets-
mässiga skäl utföras under den tid på året än då det råder låg vattenföring. Utförandeti-
den bör därför sättas till perioden juli-september. 
 
4.2 Permanenta miljöeffekter 
 

Omgivande mark och markanvändning 
 

Alla grova och större träd markeras och skyddas. Tillfarter och arbetssätt kommuniceras 
noggrant med entreprenören för att minimera påverkan. Dessutom kommuniceras och 
förankras alla planerade åtgärder hos berörda markägare och tillsynsmyndighet (länssty-
relsen) innan de utförs. Beträffande övriga hänsyn vad gäller påverkan på omgivande 
mark och markanvändning, se avsnitt 4.1 ovan. 
 
Hydrologi och annan vattenverksamhet 
 

Återställningsarbetena innebär att sten och block läggs ut på vissa sträckor i älvfåran. 
Åtgärderna planeras uteslutande att ske inom strömmande och relativt grunda partier av 
älven, medan lugnflytande och djupare delar lämnas orörda. På en del sträckor kommer 
sidofåror som idag är helt stängda eller av andra skäl torrlagda vid lågvattenföring att 
öppnas så att de åter blir vattenförande även vid låga flöden. 
 

Restaureringsarbetena kommer i någon mån att påverka de hydrauliska förhållandena 
och då främst strömningsbilden. Utplacering av sten och block bidrar till ökad friktion 
mellan det rinnande vattnet och bottnen varvid vattnets hastighet ”bromsas” vilket även 
bidrar till en viss dämmande effekt. Eftersom åtgärderna utförs på strömsträckor, och 
därmed inom partier med en viss lutning eller fallhöjd, bedöms dock den dämmande 
uppströmseffekten som både lokal och ytterst marginell. Att öppna upp idag stängda 
sidofåror innebär givetvis också en viss påverkan. Även denna effekt bedöms från hyd-
raulisk synpunkt som marginell. I generella termer kan sägas att den våta ytan ökar nå-
got efter genomförda åtgärder. 
 

Förutsatt att särskilda försiktighetsmått vidtas det finns det i dagsläget inga indikationer 
på att annan vattenverksamhet skulle påverkas negativt av planerade restaureringsåtgär-
der. För att inte riskera en minskning av produktionskapaciteten vid Torps kraftverk 
planeras exempelvis i nuläget inga åtgärder i huvudfåran närmast nedströms kraftver-
kets turbinutskov. Vad gäller planerade åtgärder på de närmast följande fyra sträckorna 
(sträcka 50, 49, 47 & 46) så bör eventuellt dessa anpassas med hänsyn till det uppströms 
belägna kraftverket. En dialog kommer att föras med kraftverkets företrädare för att nå 
en överenskommelse om lämpliga åtgärder samt omfattningen av restaureringsarbetet 
längre uppströms mot kraftverket. Åtgärder inom dessa partier skulle även bidra till att 
optimera möjligheterna för framtida konnektivitetsåtgärder vid Torpdammen. Eventuell 
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produktionsförlust till följd av restaureringsåtgärderna torde i förekommande fall kunna 
ersättas. 
 

Kärnsjön, som utgör ytvattentäkt för Lysekils kommun, påverkas inte då samtliga plane-
rade åtgärder sker nedströms sjön. 
 
Fisk och fiske 
 

Vid restaureringsarbetena är det mycket viktigt att kommunikation och samråd sker med 
Örekilsälvens nedre fiskevårdsområdesförening som säljer fiskekort på sträckan mellan 
Brålandsfallet och älvens mynning i Saltkällefjorden (se avsnitt 3.3). Laxfisket betingar 
ett stort värde och de personer som köpt fiskekort kan begränsas i sitt fiske eller få sin 
fiskedag försämrad om restaureringsarbete pågår. Poängteras bör dock att arbetet endast 
innebär en temporär störning på fisket, medan de permanenta effekterna är långsiktiga 
och positiva.  
 

Lax och öringungar är starkt revirhävdande och är beroende av skydd i form av sten i 
olika storlekar. De i särklass högsta tätheterna av laxungar finns på relativt grunda bott-
nar. Detta beror sannolikt på att ungarna står alldeles nära botten. Vid födosök måste de 
ofta lämna sin plats för att fånga föda, vilket de har betydligt lättare att göra i ett grun-
dare område än i ett område med ett stort vattendjup. Det går helt enkelt åt för mycket 
energi att för en liten laxunge att skaffa föda om reviret finns i ett djupare område. 
Dessutom ökar laxungarnas utsatthet för predatorer ju längre tid de befinner sig utanför 
sitt revir. Lax och öring kan dock leka på relativt stort djup, men det viktiga i samman-
hanget är vilken överlevnad som uppnås. Data från SLU:s elfiskeregister rörande lax i 
större vattendrag på västkusten visar mycket tydligt att optimum för antalet ensomriga 
laxungar per ytenhet ligger runt 0,1-0,3 meters djup med mycket snabbt avtagande tät-
heter på djupare vatten (Degerman 2007; figur 2). För tvåsomriga laxungar ligger mot-
svarande optimum på ca 0,2-0,4 meters djup. Motsvarande genomgång för öring har 
inte gjorts, men det är sannolikt att öring föredrar ytterligare något grundare vatten, då 
öringen är mera anpassad till mindre vattendrag än vad laxen är. De rensningsarbeten 
som tidigare utförts i älven har medfört att delar av älvfåran blivit både djupare och 
smalare. 
 

En annan avgörande faktor är att det finns tillräckligt mycket större sten och block för 
att öka antalet revir och ståndplatser. Revirhävdande lax- och öringungar är helt bero-
ende av skydd i form av sten och block. I princip är det så att ju mera sten och block det 
finns, desto flera ungar kan det finnas på en viss yta. Även träd och grenar i vattnet kan 
öka antalet revir och ståndplatser. För stor fisk är det utomordentligt viktigt att det även 
finns stora block i älvfåran. I princip är det så att ju fler stora block som finns i älven 
desto fler ståndplatser finns det för stor fisk. Den stora fisken är dock beroende av ett 
större vattendjup. Därför måste bottentopografin varieras så att även djupare partier och 
platser skapas, även om huvudmålsättningen är att de återställda sträckorna skall grun-
das upp. 
 

Restaureringsarbetet medför bl.a. att antalet stenar och block ökar i älvfåran och därmed 
även antalet ståndplatser och revir. Älven kommer till delar även att bli bredare och 
grundare. Därmed kommer även den totala smoltproduktionen att öka. Samtliga nämnda 
förändringar av vattendjup och bottentopografi innebär på sikt bestående positiva effek-
ter för både fiskfaunan och fisket. 
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Figur 2. Diagram över tätheter av laxungar i förhållande till vattendjup (Degerman 2007). 
 
 
 
Särskilt skyddsvärda arter 
 

Det finns i dagsläget inget som direkt tyder på att särskilt skyddsvärda arter skulle på-
verkas negativt av de planerade vattenverksamheten i Örekilsälven. En återställning av 
älvfåran till ett mera naturligt och ursprungligt stadium torde på sikt snarare gynna både 
fisk och andra organismer knutna till vatten.  
 
Riksintressen och skyddade områden 
 

Bedömningen är att de planerade åtgärderna ej inverkar menligt på vare sig riksintressen 
eller skyddade områden i Örekilsälven. Bland de prioriterade åtgärder som nämns i be-
varandeplanen för Natura 2000-området ingår bl.a. restaureringsåtgärder i vattendraget 
genom återställande av flottledsrensade och stabilitetsåtgärdade sträckor (Ramnelid & 
Ericsson 2018). Tillstånd krävs enligt 7 kap. 28a § Miljöbalken för åtgärder eller verk-
samheter som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område. 
Enligt samma paragraf krävs dock inte tillstånd för verksamheter och åtgärder som di-
rekt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det be-
rörda området. 
 

Den vattenverksamhet som nu planeras i älven ligger således helt i linje med Natura 
2000-områdets mål enligt bevarandeplanen samt miljöbalkens angivande av skydd för 
sådana områden. 
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Kulturmiljö 
 

Kulturmiljön i området bedöms som viktig. Vid planläggning och utförande av restaure-
ringsåtgärderna kommer därför hänsyn att tas till de kulturmiljöhistoriska lämningarna. 
Inför arbetena sker samråd med Länsstyrelsen, som då kan ange villkor och hänsynsta-
ganden för att skydda viktiga kulturmiljöhistoriska värden. Vidare kommer kulturläm-
ningar att märkas ut i fält och även kommuniceras till den entreprenör som ska utföra 
arbetena. Bedömningen är att planerade åtgärder ej kommer att få negativa följder för de 
kulturmiljövärden som finns knutna till de aktuella områdena i Örekilsälven. 
 
Miljökvalitetsmål 
 

Som påpekades ovan i avsnitt 3.7 torde planerade åtgärder enbart medföra positiva ef-
fekter på i första hand miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt 
växt- och djurliv”. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
 

Sammantaget görs bedömningen att den planerade verksamheten i Örekilsälven inte 
negativt påverkar vare sig möjligheterna att bibehålla nuvarande ekologisk/kemisk sta-
tus eller att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer för aktuella vattenförekomster. De 
naturvårdande åtgärder som planeras i älven kommer snarare att underlätta arbetet med 
att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer för ekologisk status. 
 
5 Skadeförebyggande åtgärder 
 

För att undvika körskador på framför allt angränsande markområden föreslås följande 
skadeförebyggande åtgärder (se även avsnitt 4.1): 
 

 Noggrann planering av tillfarter som dessutom markeras med snitslar i ter-
rängen. 

 

 Vid behov utläggning av markskydd i form av ”mattor”, stockar, grenar e.dyl. 
 

 Undvika tidpunkter eller perioder då markfuktigheten är hög; vid kraftig ihål-
lande nederbörd kan arbetet behöva avbrytas. 

 

 För att helt undvika körskador i särskilt känsliga markområden bör man vara 
öppen för att i något sällsynt fall behöva utnyttja helikopter för transport av sten 
och block från upplagsplats till älvfåra. 

 

 Stora krav kommer att ställas på anlitad entreprenör vad gäller handhavande av 
maskiner, bränslen, oljor etc. Miljöfarliga produkter ska förvaras i låst tätslu-
tande behållare. Tankning ska ske över spilltråg eller annan lämplig anordning 
med möjlighet till uppsamling av bränsle- eller oljespill. Likaså ska stillastående 
maskiner/fordon under annan tid än arbetstid ställas upp på spilloljeplåtar eller 
motsvarande annan tät anordning. Biologiskt lättnedbrytbar hydraulolja ska an-
vändas i alla maskiner där detta är tekniskt möjligt. 

 

 Den entreprenör som anlitas ska stor erfarenhet av arbete i rinnande vattenmil-
jöer. 

 

 Fiskeribiologisk expertis ska finnas tillgänglig/ närvarande när arbetena utförs. 
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Som redan påpekats är valet av lämplig utförandetid en viktig skadeförebyggande åt-
gärd. Utförandetiden är en avvägning mellan flera olika faktorer där hänsyn biologiska 
effekter (i vattenmiljön och landmiljön), vattenföring och nederbörd (eg. markfuktighet-
en) bör vägas in. Ur dessa aspekter bör utförandetiden förläggas till perioden juli-sep-
tember. 
 
6 Förslag till kontrollprogram 
 

Enligt Miljöbalken 26 kap 19 § ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder 
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlö-
pande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana 
verkningar. 
 

Ett kontrollprogram upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen). Pro-
grammet bör omfatta såväl arbetets utförande som framtida skeden efter genomförda 
restaureringsåtgärder. Vidare ska det innefatta både land- och vattenmiljön, t.ex. kon-
troll av markpåverkan, biologiska förändringar och kemisk-fysikalisk påverkan i älven. 
Kontrollprogrammet ska även inbegripa inspektion av entreprenörens handhavande av 
maskiner, bränslen, oljor etc. 
 
7 Kompletterande faktainhämtning 
 

För att kunna göra en total bedömning av miljökonsekvenserna för den planerade vat-
tenverksamheten i Örekilsälven kan följande områden behöva utredas vidare i en kom-
mande MKB: 
 

 Bedömning av skredrisk på strandområden i anslutning till de delsträckor där 
restaureringsåtgärder ska utföras (bör avgöras från fall till fall; gäller vid ma-
skintransport i samband med grävarbeten). 

 

 Kontrollera så att planerade åtgärder ej strider mot gällande områdesbestäm-
melser/planförhållanden - i första hand detaljplaner. 

 

 Kontrollera om ytterligare bottenfaunainventeringar utförts inom berörda områ-
den i älven. 

 

 Kompletterande utredning av särskilt skyddsvärda arter i angränsande landom-
råden, i synnerhet inom Natura 2000-området. 

 

 En mera genomgripande utredning kring påverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten, om nödvändigt, ned till hydromorfologisk kvalitetsfaktornivå. 

 

 Framtida förvaltning, underhåll och kontroll av utförda åtgärder. 
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Tabell över planerade restaureringsåtgärder inom olika delsträckor av Örekilsälven samt vilka fastigheter 
dessa berör. Angivna fastigheter berör i första hand vattenmiljön och direkt angränsande landmiljö; i de 
fall där det är mera osäkert om en fastighet berörs (den är kanske belägen en bit bort från själva älvfåran) 
markeras den med tillägget ”(ev.)”. 
 

Åtgärds- 
sträcka 

[nr] 
Typ av åtgärd* Berörd fastighet** 

Tillgänglighet 
för maskiner Anmärkning 

5 Täckning erosionsskydd 
västra stranden 

Övre Torp FS:4 
Övre Torp 1:2 
Övre Torp 1:5 
Övre Torp 1:11 (ev.) 

God 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.1 

6 
Täckning erosionsskydd 
stränder 
Utläggning sten/block 

Kviström FS:3 
Kviström 1:86 (ev.) 
Kviström 1:17 
Övre Torp FS:5 
Övre Torp 1:5 
Övre Torp 1:107 

God 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.1 

7 
Täckning erosionsskydd 
stränder 
Utläggning sten/block 

Kviström FS:3 
Kviström 1:17 
Övre Torp FS:4 
Övre Torp FS:5 
Övre Torp 1:5 
Övre Torp 1:19 
Övre Torp 1:107 

God 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.1 

8 Täckning erosionsskydd 
stränder 

Foss FS:7 (ev.) 
Foss 2:36 
Foss 15:2 (ev.) 
Kviström FS:3 
Kviström 1:17 
Övre Torp FS:4 
Övre Torp 1:19 

God 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.1 

9 Täckning erosionsskydd 
stränder 

Foss FS:7 
Foss 2:36 
Foss 10:1 
Kviström FS:3 
Kviström 1:17 

Mycket god 
tillgänglighet 

Se karta bilaga 3.1 
& 3.2 

10 Täckning erosionsskydd 
stränder 

Foss FS:7 
Foss FS:8 
Foss 10:1 
Kviström FS:3 
Kviström 1:17 

Mycket god 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.2 

 

*) Täckning erosionsskydd = övertäckning av utlagda erosionsskydd (krossten) med lämpligt jordmaterial. 
 Återställning sten/block = utläggning av tidigare bortrensad större sten/block från närliggande stränder. 
 Utläggning sten/block = utläggning av större sten/block som hämtats från annan plats. 
 Öppnande av sidofåra = sidofåror, inom vissa sträckningar, som idag är helt stängda eller av andra skäl torrlagda 

vid lågvattenföring, öppnas upp så att de blir vattenförande även vid låga flöden. 
 

**) Beteckningen ”FS” = traktnamnet (t.ex. byn, gården) har andel i fiskesamfällighet. 
Beteckningen ”S” = traktnamnet (t.ex. byn, gården) har andel i annan samfällighet än fiskesamfällighet.  
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Tabell (forts) över planerade restaureringsåtgärder inom olika delsträckor av Örekilsälven samt vilka fas-
tigheter dessa berör. Angivna fastigheter berör i första hand vattenmiljön och direkt angränsande land-
miljö; i de fall där det är mera osäkert om en fastighet berörs (den är kanske belägen en bit bort från själva 
älvfåran) markeras den med tillägget ”(ev.)”. 

 

Åtgärds- 
sträcka 

[nr] 
Typ av åtgärd* Berörd fastighet** 

Tillgänglighet 
för maskiner Anmärkning 

11 Utläggning sten/block 

Foss FS:7 
Foss S:14 (ev.) 
Foss 10:1 
Foss-Hede FS:5 
Foss-Hede 1:59 
Kviström FS:3 
Kviström 1:17 

Mycket god 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.2 

13 
Täckning erosionsskydd 
västra stranden 
Utläggning sten/block 

Foss FS:7 
Foss S:14 
Foss 2:87 
Foss-Hede FS:5 
Foss-Hede 1:59 

Mycket god 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.2 

16 Utläggning sten/block 

Foss 4:6 (ev.) 
Foss 10:1 
Foss-Hede FS:5 
Foss-Hede 1:59 
Munkedal 5:1 

Mycket god 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.2 

17 Utläggning sten/block 
Foss 10:1 
Foss-Hede FS:5 
Foss-Hede 1:59 

God 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.2 

18 Öppnande av sidofåra 
på norra/östra stranden 

Foss-Hede FS:5 
Foss-Hede 1:59 

God 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.2 

19 
Utläggning sten/block 
(ej i den djupa Gunnars- 
höljen) 

Foss 10:1 
Foss-Hede FS:5 
Foss-Hede 1:59 

God 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.2 

20 Utläggning sten/block 

Foss 10:1 
Foss 7:90 (ev.) 
Foss-Hede FS:5 
Foss-Hede 1:59 
Foss-Hede 1:65 (ev.) 

Mycket god 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.2 

26 Öppnande av sidofåra 
på östra stranden 

Bråland 3:18 (ev.) 
Möe FS:10 
Möe 1:3 
Möe 1:14 (ev.) 

Svåråtkomlig Se karta bilaga 3.3 

 

*) Täckning erosionsskydd = övertäckning av utlagda erosionsskydd (krossten) med lämpligt jordmaterial. 
 Återställning sten/block = utläggning av tidigare bortrensad större sten/block från närliggande stränder. 
 Utläggning sten/block = utläggning av större sten/block som hämtats från annan plats. 
 Öppnande av sidofåra = sidofåror, inom vissa sträckningar, som idag är helt stängda eller av andra skäl torrlagda 

vid lågvattenföring, öppnas upp så att de blir vattenförande även vid låga flöden. 
 

**) Beteckningen ”FS” = traktnamnet (t.ex. byn, gården) har andel i fiskesamfällighet. 
Beteckningen ”S” = traktnamnet (t.ex. byn, gården) har andel i annan samfällighet än fiskesamfällighet.  
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Tabell (forts) över planerade restaureringsåtgärder inom olika delsträckor av Örekilsälven samt vilka fas-
tigheter dessa berör. Angivna fastigheter berör i första hand vattenmiljön och direkt angränsande land-
miljö; i de fall där det är mera osäkert om en fastighet berörs (den är kanske belägen en bit bort från själva 
älvfåran) markeras den med tillägget ”(ev.)”. 

 

Åtgärds- 
sträcka 

[nr] 
Typ av åtgärd* Berörd fastighet** 

Tillgänglighet 
för maskiner Anmärkning 

27 
Öppnande av sidofåra 
på norra/västra stran- 
den 

Bråland 3:18 
Möe FS:10 (ev.) 
Möe 1:3 (ev.) 
Möe 1:14 (ev.) 

Svåråtkomlig Se karta bilaga 3.3 

29 

Återställning sten/block 
södra delen 
Utläggning sten/block 
norra delen 

Bråland 3:18 
Möe FS:10 
Möe 1:3 
Möe 1:14 

Svåråtkomlig Se karta bilaga 3.3 

29a Öppnande av sidofåra 
på västra stranden Bråland 3:18 Svåråtkomlig Se karta bilaga 3.3 

30 Utläggning sten/block 
Bråland 3:18 
Möe FS:10 
Möe 1:14 

Svåråtkomlig Se karta bilaga 3.3 

32 Återställning sten/block 
(delvis redan åtgärdad) 

Bråland 3:1 
Bråland 3:18 
Möe FS:10 
Möe 1:13 
Möe 1:38 (ev.) 

God 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.3 

32a Öppnande av sidofåra 
på västra?? stranden 

Bråland 3:1 
Möe FS:10 
Möe 1:13 

God 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.3 

35 Återställning sten/block 
(väster & öster om ön) 

Öbbön 1:45 
Bråland 3:1 
Bråland 3:14 

God 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.3 

37 Utläggning sten/block 

Bråland 3:6 
Håby-Torp 1:9(ev.) 
Öbbön FS:1 
Öbbön 1:44(ev.) 
Öbbön 1:45 

Svåråtkomlig Se karta bilaga 3.4 

38 Återställning sten/block 

Bråland 3:6 
Håby-Torp 1:9 (ev.) 
Öbbön FS:1 
Öbbön 1:44 (ev.) 
Öbbön 1:45 

Svåråtkomlig Se karta bilaga 3.4 

 

*) Täckning erosionsskydd = övertäckning av utlagda erosionsskydd (krossten) med lämpligt jordmaterial. 
 Återställning sten/block = utläggning av tidigare bortrensad större sten/block från närliggande stränder. 
 Utläggning sten/block = utläggning av större sten/block som hämtats från annan plats. 
 Öppnande av sidofåra = sidofåror, inom vissa sträckningar, som idag är helt stängda eller av andra skäl torrlagda 

vid lågvattenföring, öppnas upp så att de blir vattenförande även vid låga flöden. 
 

**) Beteckningen ”FS” = traktnamnet (t.ex. byn, gården) har andel i fiskesamfällighet. 
Beteckningen ”S” = traktnamnet (t.ex. byn, gården) har andel i annan samfällighet än fiskesamfällighet.  
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Tabell (forts) över planerade restaureringsåtgärder inom olika delsträckor av Örekilsälven samt vilka fas-
tigheter dessa berör. Angivna fastigheter berör i första hand vattenmiljön och direkt angränsande land-
miljö; i de fall där det är mera osäkert om en fastighet berörs (den är kanske belägen en bit bort från själva 
älvfåran) markeras den med tillägget ”(ev.)”. 

 

Åtgärds- 
sträcka 

[nr] 
Typ av åtgärd* Berörd fastighet** 

Tillgänglighet 
för maskiner Anmärkning 

38a Öppnande av sidofåra 
på västra stranden 

Håby-Torp 1:9 (ev.) 
Öbbön FS:1 
Öbbön 1:44 (ev.) 
Öbbön 1:45 

Svåråtkomlig Se karta bilaga 3.4 

39 Återställning sten/block 

Bråland 3:6 
Håby-Torp 1:9 (ev.) 
Öbbön FS:1 
Öbbön 1:44 (ev.) 
Öbbön 1:45 

Ganska god 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.4 

40 Återställning sten/block 

Bråland 3:6 
Håby-Torp 1:9 (ev.) 
Klevaskogen 1:4 
Öbbön FS:1 
Öbbön 1:44 (ev.) 
Öbbön 1:45 

Ganska god 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.4 

41 Återställning sten/block 

Håby-Torp 1:9 (ev.) 
Klevaskogen 1:4 
Öbbön FS:1 
Öbbön 1:44 (ev.) 
Öbbön 1:45 

Ganska god 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.4 

42 Återställning sten/block 
Klevaskogen 1:4 
Öbbön FS:1 
Öbbön 1:45 

Ganska god 
tillgänglighet Se karta bilaga 3.4 

46 Utläggning sten/block 

Håby-Torp 1:9 (ev) 
Håby-Torp 5:3 (ev) 
Klevaskogen 1:4 (ev) 
Öbbön 1:45 

Svåråtkomlig 
Se karta bilaga 3.4 
Påverkan på Torps 
kraftverk beaktas 

47 Utläggning sten/block 

Håby-Torp 1:9 (ev.) 
Håby-Torp 5:3 (ev) 
Klevaskogen 1:4 (ev.) 
Öbbön 1:45 

Svåråtkomlig 
Se karta bilaga 3.4 
Påverkan på Torps 
kraftverk beaktas 

49 Återställning sten/block 
Håby-Torp 1:9 (ev.) 
Håby-Torp 5:3 
Öbbön 1:45 

Svåråtkomlig 
Se karta bilaga 3.4 
Påverkan på Torps 
kraftverk beaktas 

50 Återställning sten/block 
Håby-Torp 1:9 (ev.) 
Håby-Torp 5:3 
Öbbön 1:45 

Svåråtkomlig 
Se karta bilaga 3.4 
Påverkan på Torps 
kraftverk beaktas 

50a Öppnande av sidofåra 
på östra stranden 

Håby-Torp 1:9 (ev.) 
Håby-Torp 5:3 
Öbbön 1:45 

Svåråtkomlig 
Se karta bilaga 3.4 
Påverkan på Torps 
kraftverk beaktas 

 

*) Täckning erosionsskydd = övertäckning av utlagda erosionsskydd (krossten) med lämpligt jordmaterial. 
 Återställning sten/block = utläggning av tidigare bortrensad större sten/block från närliggande stränder. 
 Utläggning sten/block = utläggning av större sten/block som hämtats från annan plats. 
 Öppnande av sidofåra = sidofåror, inom vissa sträckningar, som idag är helt stängda eller av andra skäl torrlagda 

vid lågvattenföring, öppnas upp så att de blir vattenförande även vid låga flöden. 
 

**) Beteckningen ”FS” = traktnamnet (t.ex. byn, gården) har andel i fiskesamfällighet. 
Beteckningen ”S” = traktnamnet (t.ex. byn, gården) har andel i annan samfällighet än fiskesamfällighet. 
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.   © Lantmäteriet

148

Biofactum
Linje  

Biofactum
Infogad text
D

Biofactum
Linje  

Biofactum
Linje  

Biofactum
Bildtext
Åtgärdssträcka 5

Biofactum
Bildtext
Åtgärdssträcka 6

Biofactum
Textruta
Samrådsunderlag restaureringsåtgärder Örekilsälven

Biofactum
Textruta
Samrådsunderlag - Bilaga 3.1Karta delsträckor & fastigheter

Biofactum
Linje  

Biofactum
Linje  

Biofactum
Bildtext
Åtgärdssträcka 9(forts nästa blad)

Biofactum
Bildtext
Åtgärdssträcka 7

Biofactum
Bildtext
Åtgärdssträcka 8

Biofactum
Textruta
Åtgärdssträckor avgränsas med röda streck tvärs över älvfåran (undantag utgör öppnande av sido-fåror). I tabellen i bilaga 2 anges för varje sträcka planerade åtgärder och berörda fastigheter.
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Foto 1. Rensad fåra i Örekilsälven relativt fattig på sten och block. Jämför foto 2 nedan. 
Foto Robert Versa. 

 

 
 

Foto 2. Samma fåra som i foto 1 efter utläggning av sten och block. Foto Robert Versa. 
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Biofactum
Textruta
Samrådsunderlag - Bilaga 4Fotoexempel på några olika åtgärdstyper



 
 

Foto 3. Rensad sträcka i Hallerudsälven vid lågvatten före åtgärd. Foto Lars Thorsson. 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 4. Samma sträcka vid lågvatten som i foto 3 efter utläggning av sten och block. 
Foto Lars Thorsson. 

  

153

Biofactum
Textruta
Samrådsunderlag - Bilaga 4Fotoexempel på några olika åtgärdstyper



 
 

Foto 5. Torrlagd sidofåra i Örekilsälven som tidigare endast var vattenförande vid högre flöden. 
Jämför foto 6 nedan. Foto Robert Versa. 

 
 

 
 

Foto 6. Samma fåra som i foto 5, numera öppnad och vattenförande året runt. Foto Robert Versa.  
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Textruta
Samrådsunderlag - Bilaga 4Fotoexempel på några olika åtgärdstyper



 
 

Foto 7. Exempel på erosionsskyddad strandbrink (sträcka 10) som ska övertäckas med jordmaterial. 
Foto Lars Thorsson. 

 
 
 
 

 
 

Foto 8. Exempel på skredskadad brink i Örekilsälven som övertäckts med jordmaterial. Fotot är 
taget ett år efter övertäckningen vilket visar hur fort vegetationen återetablerar sig. För att säkra 
slänten i den branta lutningen lades i detta fall en kokosmatta ut i syfte att binda jorden (den för-
svinner efter några år). Dessutom anlades en kraftig stödfot av stor natursten nere vid vattnet. 
Exemplet visar att olika lösningar kan behöva användas beroende på lutningar och andra lokala 
fysiska variationer. Foto Lars Thorsson. 
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Biotoprestaurering i Örekilsälven 
Länsstyrelsen i Västra Götaland | 010-22 44 000 | lansstyrelsen.se/vastragotaland 

Örekilsälven | Munkedals kommun | HARO 110 

 

Bild: Örekilsälvens dalgång. Lars-Olof Ramnelid   

Projektområde 

Örekilsälven är västkustens största vattendrag norr om Göta älv. Från Kärnsjön rinner vattendraget 

i rakt sydlig riktning genom ett imponerande lövklätt ravinlandskap, sammanstrålar med 

Munkedalsälven för att sedan passera genom Munkedals tätort innan det rinner ut i Saltkällefjorden 

i Gullmarn. Utmed större delen av denna sträcka, som är ca 1 mil lång, växlar Örekilsälven mellan 

forsande och strömmande partier, endast avbrutna av mindre områden med lugnare höljor. De sista 

två kilometrarna mot Saltkällefjorden flyter vattendraget lugnt mellan omväxlande öppna, 

omväxlande löv- eller barrskogsklädda stränder, som bitvis bildar ytterligare ett ravinlandskap. 

Örekilsälven anses vara den äldsta "allmänna flottleden" i Sverige och finns dokumenterad redan 

från 1600-talet. Trots rensningar av sten och block i syfte att underlätta flottningen finns 

fortfarande goda lekområden och ställvis relativt bra uppväxtplatser för älvens ursprungliga 

laxstam i delar av älven. Andra arter med stort naturvårdsintresse som förekommer är ål, 

havsnejonöga, färna och havsöring. 

Arealen för Örekilsälvens avrinningsområde strax före sammanflödet med Munkedalsälven är 719 

km2, medan hela avrinningsområdets areal vid utloppet i Saltkällefjorden omfattar 1338 km2. 

Medelvattenföringen strax uppströms sammanflödet med Munkedalsälven är ca 13 m3/s medan 

älven vid utloppet i havet har en medelvattenföring på ca 23 m3/s.  
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Sidan 2 

Till följd av de höga natur- och kulturvärdena i och i anslutning till Örekilsälven utgör vattendraget 

riksintresse för naturvård, kulturmiljövård samt för friluftslivet. Älven utgör också ett Natura 2000-

område och är utpekat som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag.  

Naturreservatsbildning pågår inom det aktuella projektområdet liksom arbete med att miljöanpassa 

vattenkraften. Enligt förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraften ska kraftverken 

inom Örekilsälven omprövas för moderna miljövillkor 2022. Biotoprestaureringsarbeten enligt 

detta projektförslag har tydliga synergieffekter med både reservatsbildningen och moderna 

miljövillkor inom vattenkraften.  

Orsak till åtgärder 

Örekilsälven utgör en av de första flottningslederna i Sverige. Redan på 1600-talet gav Kronan 

order om att rensa älven för tryggad flottning. Fortfarande finns tydliga spår av flottningen som 

upphörde på 1960-talet. Under den mest intensiva perioden fanns 32 sågverk i drift längs en sträcka 

mindre än en mil, vilket innebar att strömfall och strömsträckor anpassades till flottningens och 

sågverkens behov. Utöver rensningar är Örekilsälven även påverkad av omgrävningar, omfattande 

erosionsskydd och vattenkraft. Dessa olika vattenverksamheter har lett till en minskad variation i 

viktiga livsmiljöer för djur och växter, framförallt för de arter som är helt anpassade till sten- och 

blockrika strömvattenssträckor. Anläggandet av erosionsskydden har minskat förutsättningarna för 

återetablering av vegetation på stränderna.  

Den ekologiska statusen samt bevarandet av de särskilda habitat och arter som finns i Örekilsälven 

är negativt påverkat vilket också framgår av vattenförvaltningens analyser. Behov finns därför att 

utföra naturvårdsåtgärder för att höja den ekologiska statusen och öka möjligheten att bevara och 

utveckla miljöerna för hotade och sårbara arter.   

Vissa strömsträckor har på senare tid återställts till ett mer naturligt utseende med god utveckling 

vilket man kunnat se genom ett ökat antal laxungar. Nu planeras ett mer omfattande 

återställningsarbete. 

Vad vi vill förbättra 

Länsstyrelsen har som mål att återställa Örekilsälvens biotoper så långt möjligt. Stor hänsyn måste 

tas till de kulturmiljöer som finns kvar efter flottningsepoken. Målet är att förbättra statusen på 

relevanta parametrar för det morfologiska tillståndet. Vi förväntar oss att åtgärderna skapar bättre 

livsmiljöer för vattendragslevande arter och på sikt ger en ökad rekrytering av framförallt lax men 

även andra arter vars livscykel är beroende av naturliga och levande strömsträckor. De planerade 

åtgärderna är mycket betydelsefulla i arbetet med att uppnå de miljömål vi har både på nationell 

och internationell nivå.        

Planerade åtgärder och aktiviteter 

En preliminär uppskattning gör gällande att den totala ytan som kan komma att påverkas av 

biotoprestaureringsåtgärder uppgår till ca 9 ha fördelat på en sträcka på ca 8 km. Den typ av 

åtgärder som främst är aktuell handlar om biotopvård med sten, dels genom återutläggning av 

befintligt material längs med älvens stränder, dels med okrossad natursten som transporteras till 

platsen, miljöanpassning av erosionsskydd genom att täckning med matjord så att en återetablering 

av en naturlig strandvegetation möjliggörs samt öppna stängda sidofåror. Omfattningen av åtgärder 

på respektive delsträcka ska projekteras och avvägas mot allmänna och enskilda intressen. Som 

ovan nämnts är kulturmiljöintresset en viktig aspekt att väga in.     
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Planerad uppföljning  

Åtgärderna kommer att följas upp genom besiktning eller biotopkartering där relevanta parametrar 

noteras. Uppföljning av biologin kommer främst ske genom elfiske. 

 
I samverkan med 

Projektet kommer ske i samverkan med Munkedals kommun, Örekilsälvens laxfiske och Gullmarns 

vattenråd.  
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Handläggare: 

Elisabeth Linderoth 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Yttrande Vindkraftsplan Tanums kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagen begränsning av miljökonsekvensbeskrivning 

för vindkraftsplanen i Tanums kommun    

Sammanfattning 

Tanum avser upprätta en ny vindkraftsplan i form av ett tematiskt tillägg till 

kommunens översiktsplan ÖP 2030. Den nya vindkraftsplanen ska ersätta det nu 

gällande tematiska tillägget på tema vindkraft, som kommunen antog 2009. 

  

Syftet med den nya vindkraftsplanen är att klargöra i vilken mån Vindkraftsplan 

2009 fortfarande är aktuell, samt att utifrån dagens förutsättningar utreda hur 

Tanums vindresurser kan nyttjas på bästa sätt och i vilken mån det finns ytterligare 

områden som är lämpade för vindkraftsutbyggnad.  

 

Tanums kommun bedömer att den nya vindkraftsplanen är en översiktsplan vars 

innehåll och omfattning per automatik innebär att betydande miljöpåverkan kan 

väntas. Kommunen bedömer alltså att planen kan förväntas medföra en betydande 

miljöpåverkan och att en miljöbedömning därför ska genomföras och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. 

 

De punkter Tanum anser bör lyftas i en miljökonsekvensbeskrivning är:  

• Konsekvenserna för landskapsbilden av de föreslagna vindkraftsområdena och hur 

människors upplevelser av landskapet och närmiljön kan påverkas av dessa.  

• Konsekvenserna för värdefulla och välbesökta friluftsområden av de föreslagna  

vindkraftsområdena  

• Påverkan på strandskyddsområden och andra värdefulla naturområden samt 

påverkan på områden som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser  

• Vilken inverkan på s.k. ”tysta och orörda områden” som de föreslagna  

vindkraftsetableringarna kan ha.  

• Hur hushållningsaspekterna kan tillgodoses när det gäller landskapet som resurs 

för olika intressen och som en tillgång för allmänheten  

• Olägenheter på grund av störningar av buller, skuggbildning och negativa visuella  

Upplevelser.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen effekt för Munkedals kommun 

Miljö 

Utreds översiktligt i MKBn och mer detaljrikt i ev kommande ansökan om tillstånd 

Folkhälsa 

Utreds översiktligt i MKBn och mer detaljrikt i ev kommande ansökan om tillstånd 
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Förvaltningschef 
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Ny vindkraftsplan Tanums kommun, avgränsningssamråd för 
miljökonsekvensbeskrivning   
 
 
Kommunen avser upprätta en ny vindkraftsplan i form av ett tematiskt tillägg till 
kommunens översiktsplan ÖP 2030.  

Nedan framgår kommunens förslag på avgränsning av den miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som ska upprättas för vindkraftsplanen som underlag för ett avgränsningssamråd.  

 

Verksamheten: 

Den nya vindkraftsplanen ska ersätta det nu gällande tematiska tillägget på tema vindkraft, 
som kommunen antog 2009, nedan kallat Vindkraftsplan 2009.  

Syftet med den nya vindkraftsplanen är att klargöra i vilken mån Vindkraftsplan 2009 
fortfarande är aktuell, samt att utifrån dagens förutsättningar utreda hur kommunens 
vindresurser kan nyttjas på bästa sätt och i vilken mån det finns ytterligare områden som är 
lämpade för vindkraftsutbyggnad. 

Den nya vindkraftsplanen kommer i hög grad att utgå från Vindkraftsplan 2009, men 
uppdateras med avseende på de planeringsförutsättningar som ändrats sedan planen antogs 
2009. Arbetet med den nya planen kommer i stora drag ske genom att de grundläggande 
planeringsprinciper som gällde i Vindkraftsplan 2009 återanvänds, men att tillämpas med 
hänsyn till dagens planeringsförutsättningar. Några på förhand kända förutsättningar som 
har ändrats sedan 2009 är att man idag bygger högre verk, att kommunen har en ny 
översiktsplan, samt att det skett förändringar av riksintressen och lagstiftning. Detta kan 
innebära att nya områden bedöms lämpliga för vindkraftsutbyggnad, men kan även 
innebära ändringar av ställningstaganden kring de idag utpekade utbyggnadsområdena.  

De grundläggande planeringsprinciperna framgår på sidan 54-55 i Vindkraftsplan 2009, 
och innebär i praktiken bland annat att utbyggnad av storskalig vindkraft begränsas till i 
kommunens inland.  

Den nya vindkraftsplanen avser hela kommunens yta och är tematiskt avgränsad till 
rekommendationer för vindbruk inom denna yta.  

Närmare detaljer kring den nya vindkraftsplanen framgår av bilagd projektbeskrivning. 

 

Kommunens bedömning om betydande miljöpåverkan 

Kommunen bedömer att den nya vindkraftsplanen är en översiktsplan vars innehåll och 
omfattning per automatik innebär att betydande miljöpåverkan kan väntas.  

Kommunen bedömer alltså att planen kan förväntas medföra en betydande miljöpåverkan 
och att en miljöbedömning därför ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska upprättas. 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Eftersom kommunen bedömer att den nya vindkraftsplanen är en översiktsplan vars 
innehåll och omfattning per automatik innebär att betydande miljöpåverkan kan väntas har 
en undersökning om betydande miljöpåverkan bedömts överflödig.   

 

Undersökningssamråd  

Eftersom undersökning om betydande miljöpåverkan bedömts överflödig har heller inget 
undersökningssamråd genomförts.  

 

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 

Eftersom den nya vindkraftsplanen i hög grad kommer bygga på Vindkraftsplan 2009 
gällande såväl tema, geografisk avgränsning och grundläggande planeringsprinciper, 
bedömer kommunen att den betydande miljöpåverkan som kan väntas från den nya 
vindkraftsplanen avser samma ämnesområden som lyftes i planen från 2009. Givetvis 
behöver den kommande miljökonsekvensbeskrivningen lyfta konsekvenserna av de 
specifika utbyggnadsområden och rekommendationer som den nya vindkraftsplanen anger.  

De punkter kommunen anser bör lyftas i en miljökonsekvensbeskrivning är:   

• Konsekvenserna för landskapsbilden av de föreslagna vindkraftsområdena och hur 
människors upplevelser av landskapet och närmiljön kan påverkas av dessa. 

• Konsekvenserna för värdefulla och välbesökta friluftsområden av de föreslagna 

vindkraftsområdena 

• Påverkan på strandskyddsområden och andra värdefulla naturområden samt 
påverkan på områden som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 

• Vilken inverkan på s.k. ”tysta och orörda områden” som de föreslagna 

vindkraftsetableringarna kan ha. 

• Hur hushållningsaspekterna kan tillgodoses när det gäller landskapet som resurs 
för olika intressen och som en tillgång för allmänheten 

• Olägenheter på grund av störningar av buller, skuggbildning och negativa visuella 

upplevelser. 

 

En närmare beskrivning av vilken känslighet som finns och vilka konsekvenser som kan 
väntas framgår av avsnitt 2.1 i den bilagda vindkraftsplan 2009. 

 

Åtgärder 

Vad det gäller åtgärder som kan komma att bli aktuella för att förebygga, hindra, motverka 
eller avhjälpa negativa miljöeffekter är den geografiska avgränsningen och lokaliseringen 
av utbyggandsområden den främsta. Enligt de grundläggande planeringsprinciper (s. 54–55 
i vindkraftsplan 2009) som ligger till grund för såväl den nu gällande som den nya 
vindkraftsplanen undantas på förhand stora områden som bedöms ha särskilt höga värden 
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och som är känsliga för påverkan från vindkraftsetableringar. Andra åtgärder som kan bli 
aktuella i planen är skyddsavstånd till objekt som kan påverkas av buller och skuggor, 
liksom riktlinjer och villkor för hur en etablering av vindkraftverk med tillhörande 
infrastruktur kan ske i respektive utbyggandsområde. Detta med hänsyn till miljöaspekter 
såsom olägenheter för närboende, påverkan av växt- och djurliv, landskapsbild, eller 
värden för friluftslivet. Riktlinjer och villkor kan till exempel handla om verkens höjd, 
villkor för hinderbelysning och driftstider, eller att undvika byggnation eller vägdragning i 
vissa särskilt känsliga delar av ett område. 

 

Detaljeringsgrad  

Vindkraftsplanen kommer att peka ut vilka delar av kommunens yta som kommunen anser 
är lämpliga för vindkraftsutbyggnad, liksom vilka områden som inte är lämpliga. Planen 
kan även ange vilka hänsyn kommunen anser behöver tas för att en etablering av vindkraft 
inom ett område ska anses lämplig. Vindkraftsplanen blir formellt sett ett tematiskt tillägg 
till kommunens översiktsplan, och får därmed en vägledande funktion vid de fortsatta 
prövningar enligt Miljöbalken som behöver göras innan en faktisk byggnation av 
vindkraftverk kan ske.  

Det är i dessa fortsatta prövningar som det avgörs i vilken mån vindkraft faktiskt går att 
bygga ut i de utpekade områdena, samt vilka hänsyn som måste tas och vilka villkor som 
måste uppfyllas för att tillstånd för byggnation ska beviljas. Dessa prövningar är av mer 
detaljerad karaktär än vindkraftsplanen och för varje tillståndsansökan förutsättes en 
separat miljöbedömning med tillhörande projekt-MKB. Miljökonsekvensbeskrivningen för 
vindkraftsplanen behöver enligt kommunen därför endast beskriva miljökonsekvenser på 
en övergripande nivå. De kumulativa effekter som väntas uppstå när planens alla 
utbyggandsområden exploateras ska beskrivas, då vindkraftsplanen avser en rad storskaliga 
anläggningar som tillsammans kan ge en mer omfattande omgivningspåverkan än varje 
enskilt området för sig. Detta gäller inte minste den visuella påverkan på landskapet som 
vindkraftsparkerna kommer få.  

 

Nollalternativ 

Inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning avser kommunen jämföra tänkbara 
utbyggnadsalternativ med ett nollalternativ. Som nollalternativ avser kommunen använda 
en full utbyggnad enligt den nu gällande vindkraftsplanen samt rekommendationerna om 
vindkraft i ÖP 2030.  
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1.1  Omfattning och Kravspecifikation 
Tanums kommun har för avsikt att med hänsyn till dagens förutsättningar göra en 

översyn av Vindkraftsplan 2009. Översynen ska resultera i en ny och aktuell 

vindkraftsplan, som ska ersätta Vindkraftsplan 2009. Delar av Vindkraftsplan 2009 

kan dock med fördel återanvändas i den nya planen.   

 

1.2 Syfte och omfattning 
Syftet med upphandlingen är ett avtal för framtagande av en ny vindkraftsplan i 

form av ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan ÖP 2030. 

Vindkraftsplanen ska ersätta kommunens nu gällande Vindkraftsplan 2009. 

Vindkraftsplanen ska antas i kommunfullmäktige och ska, som en viktig del i 

projektet, stämmas av med politiken under uppdragets gång.   

 

För framtagandet ska anbudsgivaren tillhandahålla en konsult/projektledare som 

leder arbetet, samt ansvara för att det finns tillgång till personal med erforderlig 

kompetens och kapacitet för att ta fram en planhandling samt 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. I ansvaret ingår även att 

genomföra eller beställa de utredningar som krävs för framtagandet av planhandling 

och MKB.  

 

Syftet med översynen är att klargöra i vilken mån Vindkraftsplan 2009 fortfarande 

är aktuell, samt att utifrån dagens förutsättningar utreda hur kommunens 

vindresurser kan nyttjas på bästa sätt och i vilken mån det finns ytterligare områden 

som är lämpade för vindkraftsutbyggnad. 

 

Till anbudet ska bifogas en redogörelse av hur uppdraget ska genomföras, med 

tillhörande tidplan. I beskrivning ska det framgå hur ställda krav uppfylls. Se AUB 

31. 

 

1.3 Förutsättningar 
Vindkraftsplanen omfattar hela kommunens yta, men studien av lämpliga 

utbyggandsområden begränsas i praktiken till kommunens inland.  Detta då övriga 

områden inte är aktuella för ny vindkraft till följd av nedan angivna grundläggande 

planeringsprinciper, samt ställningstagande i den Blå översiktsplanen.  

 

Arbetet med den nya Vindkraftsplanen ska ta sin utgångspunkt i Vindkraftsplan 

2009, samt nedan angivna utgångspunkter. Kommunen tillhandahåller 

referensmaterial i form av Vindkraftsplan 2009, Utvärdering av tematiskt tillägg till 

ÖP 2002 på temat vindkraft, Tanums kommun, 2016, Översiktsplan 2030, Blå 

översiktsplan, samt tillgång till kommunens kartportal och visst digitalt 

kartmaterial. Exempel på övriga referenser som kan bli aktuella är aktuell 

lagstiftning, riktlinjer från myndigheter, befintliga och nya utredningar, 

vetenskapliga rapporter, statistik, och nationella/internationella måldokument. 

 

Grundläggande utgångspunkter för arbetet är: 

 

• Vindkraftsplanen ska upprättas med planprocess för översiktsplan enligt 

plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning. 

• Struktur, metodik och detaljeringsgrad ska utgå från Vindkraftsplan 2009. 
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• Kapitlen 1. Inledning och 2. Kunskapsunderlag och 

planeringsförutsättningar i Vindkraftsplan 2009 ska av konsulten 

utvärderas och bedömas utifrån aktualitet.  

• De delar av Vindkraftsplan 2009 som bedöms inaktuella ska uppdateras 

med hänsyn till dagens målsättningar, förutsättningar och kunskapsläge. 

• En uppföljning av utbyggd vindkraft och elproduktion idag jämfört med 

utbyggnadspotentialen i Vindkraftsplan 2009, och Översiktsplan 2030 ska 

genomföras. Denna kan till stor del utgå från dokumentet Utvärdering av 

tematiskt tillägg till ÖP 2002 på temat vindkraft, Tanums kommun, 2016. 

• De 7 grundläggande planeringsprinciperna på s. 54-55 i Vindkraftsplan 

2009 kvarstår, med undantag för punkt 2, som uppdateras gällande 

definitionen av bra vindförhållanden, samt att här angivna områden som 

undantas från vindkraft omvärderas i den mån det skett förändringar av 

riksintressen och rekommendationer i kommunens översiktsplan. 

• Schablonvärden för skyddsavstånd för bebyggelse, vägar och kraftledningar 

på s. 55 i Vindkraftsplan 2009 revideras utifrån dagens förutsättningar.  

• Baserat på en analys av nu aktuella förutsättningar och ställningstaganden 

ska en bedömning göras av hur kommunens vindresurser kan nyttjas på 

bästa sätt. Bedömningen ska innefatta en avvägning mellan motstående 

intressen, målsättningar, vindresurser och tillgänglig teknik. Bedömningen 

ska resultera i att lämpliga områden och rekommendationer för 

vindkraftsutbyggnad anges. Rekommendationerna ska innefatta såväl ny 

vindkraft som ändringar inom redan ianspråktagna utbyggnadsområden. 

• Vägning mellan olika motstående intressen samt konsekvenser av en 

utbyggnad i linje med planens rekommendationer ska beskrivas i 

planhandling och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

 

Metoden framgår av punkt 1.8.  

 

1.4 Beskrivning av uppdraget 
Konsult ska projektleda uppdraget och upprätta en vindkraftsplan i form av ett 

tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, enligt plan- och bygglagen och 

annan relevant lagstiftning. Uppdraget innefattar även upprättande av en tillhörande 

MKB, samt ansvar för att genomföra eller beställa de utredningar som behövs för 

planhandling eller MKB.  

 

• Arbetet ska utgå från den avgränsning och de utgångspunkter som beskrivs 

under 1.3 Förutsättningar.  

• I uppdraget ingår bland annat att genomföra analyser av: 

o Omvärldsläge och målsättningar sett ur ett lokalt, nationellt och 

internationellt perspektiv. 

o Teknikutveckling 

o Vindkartering, nationell, Energimyndigheten  

o Visuell påverkan på landskapet 

o Kapaciteten i elnätet 

o Hur höga verk som är lämpliga i olika områden  

o Buller och skuggor 
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• Hänsyn ska även tas till bland annat: 

o Relevanta ändringar av lagar, regelverk och riktlinjer  

o Relevanta ändringar av riksintressen 

o Rekommendationer i översiktlig planering, ÖP 2030, Blå ÖP 

o Vägning av motstående intressen 

 

Projektledaren ansvarar för att i samband med planarbetets olika skeden samt vid 

antagande och laga kraft leverera färdiga handlingarna i form av planbeskrivning, 

kartor och underlag såsom utredningar och analyser. Detta ska ske i formaten Word 

och PDF, samt digitala kartskikt i form av topologiskt korrekta shapefiler med 

lyrfil. Leverans av digitala kartskikt är aktuell för plankarta med 

rekommendationer, samt i förekommande fall underlagsmaterial som visar 

geografisk information om exempelvis buffertzoner, bullerutbredning, skuggor, 

synbarhetsanalys och naturvärden. Eventuell 3D-modell levereras till kommunen i 

filformatet Multipatch eller annat lämpligt filformat.  

 

1.5 Projektets organisation och grupper 

Konsultens organisation i uppdraget 

Ansvarig projektledare ska ha en egen organisation vid genomförandet av 

uppdraget. Uppdraget ska utföras i en gemensam projektgrupp, med kommunens 

kontaktperson, se nedan. Konsultinsatsen som projektledare inriktas på 

ansvarstagandet för att genomföra analyser och utredningar inom aktuella områden 

och ta fram material för att leda projektet mot målet inom avsatt tidsplan. 

Projektledare är kontaktperson för kommunens planhandläggare. Projektledarens 

organisation ska innefatta personer med kompetens inom följande områden: 

1. Projektledare för projektledning 

2. Planförfattare Planarkitekt/samhällsplanerare eller likvärdig utbildning 

3. Miljökonsekvensbeskrivning författare, MKB.  

4. Naturvärdesinventering 

5. Bullerberäkning 

6. Visuell analys  

7. Vid behov: Specialist, övriga.  

Leverantören ska kunna erbjuda minst två konsulter som uppfyller kraven för 

projektledare, dvs ska finnas en som back up. Planförfattaren ska ej vara samma 

person som projektledaren. Rollerna 1-7 ska var fördelade på minst 3 personer, allt 

i syfte att minska sårbarheten.  

Kommunens organisation i uppdraget 

Kontaktperson: Planarkitekt 

Styrgrupp: Kommunstyrelsens plangrupp (plangruppen) 

Referensgrupp: planchef, miljö- och byggnadschef, kommunchef.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Styrgruppen ansvarar för att samordna och leda arbetet på strategisk nivå. 

Kommunens kontaktperson kan använda sig av kommunens övriga kompentenser i 
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de skeden arbetet kräver det. Frågor som inte kan lösas av projektgruppen lyfts till 

referensgruppen. 

Kommunens kontaktperson deltar i projektgruppens arbete, samt ansvarar för att 

samordna kommunens intressen, politisk behandling, samt formell hantering vid 

samråds- och utställningsskeden.  Kommunens kontaktperson deltar i 

medborgardialog, och ansvarar för hantering av inkomna synpunkter.  

Projektgrupp för vindkraftsplanen 

Projektledarens organisation och kommunens kontaktperson ska ingå i en 

projektgrupp för uppdraget. I projektgruppen samverkar projektledarens 

organisation med kommuners kontaktperson för att gemensamt forma projektet. 

Projektledaren har där det övergripande ansvaret för arbetet med Vindkraftsplanen 

och att föra projektet i mål inom utsatt tidsplan.  

1.6 Möten 
Projektansvarig för Vindkraftsplanen ska vara på plats i Tanumshede vid 

uppstartsmöte och avstämningsmöten av olika delmoment och inför politisk 

förankring av planförslaget. Vid behov ska hela eller delar av projektgruppen kunna 

träffas i Tanumshede. Projektansvarig ska även närvara vid medborgardialog såsom 

samrådsmöten och vid behov vid presentationer och dialog med politiken. Möten på 

plats i Tanums kommun kan även ske planområdet där vindkraftsområden utreds. 

Projektledare och projektgruppen ska vara på plats vid totalt cirka 20 tillfällen, 

inklusive de tidigare nämnda, under arbetet med Vindkraftsplanen. Administrativa 

möten och löpande avstämningsmöten görs via skype.  

1.7 Pris 
I anbudet ska det lämnas pris enligt Administrativa Föreskrifter daterade 20200127 

för nedan roller; 

1. Projektledare för projektledning 

2. Planförfattare; planarkitekt/samhällsplanerare eller liknande utbildning 

3. Miljökonsekvensbeskrivning författare, MKB.  

4. Naturvärdesinventering 

5. Bullerberäkning 

6. Visuell analys  

7. Vid behov: Specialist, övriga.  

Samtliga underkonsulter/ specialister som ej specificerats i anbudsformuläret ersätts 

med samma timpris som planförfattare. Inga ytterligare kostnader kan faktureras 

vid användande av underkonsulter.  

 

Se anbudsformulär bilaga 2.  

1.8 Metod 
I väsentliga drag ska samma metod och arbetssätt som använts vid framtagandet av 

den nu gällande Vindkraftsplan 2009 användas för att ta fram den nya 

Vindkraftsplanen. Den nya Vindkraftsplanen ska vara av motsvarande omfattning 

och detaljeringsgrad som den äldre vindkraftsplanen.  

 

I den mån nya analyser behövs för att få ett aktuellt och relevant underlag ska 

sådana genomföras av konsulten.  
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Planhandling och MKB ska tas fram med process i enlighet plan- och bygglagen 

och annan relevant lagstiftning. 

 

Arbetet ska utgå från Vindkraftsplan 2009, och kan övergripande sett delas in i tre 

moment; 

1. Uppdatera innehållet i den äldre planens kapitel 1 och 2 till vad som är aktuellt 

idag.  

2. I kapitel 3 göra en ny prövning av lämpliga områden för vindkraftsutbyggnad, 

samt ange rekommendationer om riktlinjer och hänsyn vid utbyggnad i varje 

område. Prövningen ska ske enligt den äldre vindkraftsplanens metodik, men ta 

hänsyn till de uppdaterade förutsättningar enligt kapitel 1 och 2, samt de 

grundläggande planeringsprinciperna enligt ovan punkt 1.4.  

3. Beskriva planens konsekvenser och avvägningar mellan motstående intressen i 

planhandling och MKB.   

 

Projektgruppen tar inför respektive skede; samråd, utställning och antagande fram 

ett förslag till planhandlingar och MKB. Efter genomfört samråd och 

utställningsskede utvärderar projektgruppen inkomna synpunkter och arbetar fram 

förslag på åtgärder. 

 

Kommunens kontaktperson och referensgrupp hjälper till med sakkunskaper och 

råd kring innehållet i planförslag, MKB och förslag på åtgärder. Kommunens 

kontaktperson granskar även handlingar och bereder ärendet inför politiska 

avstämningar och beslut.  

 

Politisk förankring av planförslaget sker huvudsakligen i styrgruppen vid 

inplanerade tillfällen under arbetets gång. Enklare avstämningar kan med kort 

varsel tas till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Kommunstyrelsen (KS) 

beslutar om samråd och utställning av planen, och Kommunfullmäktige (KF) 

beslutar om planens antagande. Inför beslut av KS eller KF, samt vid eventuellt 

behov sker en fördjupad politisk förankring i partigrupperna.  

 

1.9 Miljökonsekvensbeskrivning 
I uppdraget ingår att ta fram en MKB enligt MB 6 kap för Vindkraftsplanen. 

Kommunen kommer att genomföra ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen för 

att avgöra vilket innehåll som ska behandlas i MKB. Kommunens ambition är att 

avgränsningen av MKB för den nya vindkraftsplanen i stort ska motsvara den 

avgränsning av MKB som framgår på sidan 124 i Vindkraftsplan 2009. Kommunen 

kommer att påbörja avgränsningssamrådet under februari 2020.  

MKB:n ska stämmas av med kommunens styrgrupp ett antal gånger innan den ställs 

ut på samråd och ska tas upp för antagande enligt samma tidsplan som för 

Vindkraftsplanen.  

1.10 Naturvärdesinventering 
I den mån nya eller utökade områden för utbyggnad av vindkraft föreslås ska det 

inom dessa genomföras en naturvärdesinventering på förstudienivå (NVI) i 

standarden SS 199000:2014 med tillägg att kartlägga eventuell förekomst och 

förutsättning för arter som är känsliga för vindkraftsexploatering. 
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1.11 Inverterad bullerberäkning 
För områdena kring Ranebostugan, Amundshatt/Rövargrottan samt Bolsjöarna och 

Långvattnet ska det utföras en inverterad bullerberäkning. Detta då här finns viktiga 

målpunkter för friluftslivet där den lugna miljön utgör en särskild kvalitet. 

Ljudnivåerna från vindkraft föreslås inte överstiga 35 dB(A) i detta område. 

Avgränsning enligt motsvarande utredning för Vindkraftsplan 2009.   

1.12 Visuell analys  
En analys som visar hur en utbyggnad av de områden som utreds för vindkraft 

visuellt kan påverka upplevelsen av landskapet ska genomföras. Resultatet från 

analysen ska ingå i bedömningen av vilka områden som är lämpliga för 

vindkraftsutbyggnad och redovisas i planhandlingen. Den visuella analysen kan ske 

i form av 3d modellering, synbarhetsanalys, samt fotomontage och ska i 

planhandlingen redovisa de visuella effekterna på landskapet i sin helhet samt 

effekter för exempelvis friluftsliv, kulturmiljöer och enskilda.  Redovisningen av 

visuell påverkan ska vara av motsvarande omfattning och detaljeringsgrad som i 

Vindkraftsplan 2009. 

1.13 Övriga utredningar 
Om det visar sig att ytterligare utredningar kommer behöva genomföras, som inte 

innefattas av detta avtal, förbehåller sig kommunen rätten att använda sig av de 

ramavtal som finns upphandlade inom respektive område.  

Utrustning och material som uppgiften kräver ska leverantören själv tillhandahålla, 

eventuella ansökningar och tillstånd som behövs ska upprättas av leverantören samt 

att följa berörda lagrum som uppdraget och utredningar kräver.  

Leverantören ska tillhandahålla en likvärdig ersättare som projektledare vid 

eventuellt bortfall eller dylikt. Sådana förändringar får ej innebära försening eller 

extra kostnader för beställaren. 

1.14 Underleverantörer 
Leverantör har möjlighet att teckna avtal med egen underkonsult för utredningar. 

De krav som ställs i upphandlingen gäller även för eventuellt anlitade 

underkonsulter. Leverantören svarar för underkonsulten så som för sina egna 

anställda. I anbudet ska det framgå om underkonsulter ska användas och inom 

vilket område. Om möjligt ska underkonsulten anges med organisations-nummer 

och namn. Innan avrop sker ska kommunen ges möjlighet att kontroller att 

underkonsulter uppfyller ställda krav. Uppdragsansvarig konsult ansvarar för att 

eventuell dokumentation sänds in till kommunen.  

Projektledare och planförfattare ska finnas i anbudsgivarens organisation. 

   

1.15 Ansvar  
Projektledare ansvarar för: 

 

• Projektledarens roll är att planera, leda och styra projektet mot målet, enligt 

gällande avtal och lagrum. 
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• Projektledarens roll är att samordna, sammanställa och utföra de olika uppdrag 

och arbetsuppgifter som tillhör projektet i samverkan med projektgruppen för 

att upprätta Vindkraftsplanen. 

• Att upprätta förslag till planhandlingar och MKB, samt sammanställa till 

slutprodukt. 

• Att skaffa sig en översiktlig uppfattning över vindkraftsplan 2009 och 

uppdragets avgränsning innan uppstarsmötet. 

• Att möten med projektgrupp, politiker, och medborgare, liksom besök i 

planområdet genomförs på plats i Tanums kommun.  

• Att löpande avstämning med projektgruppen sker. 

• Veckorapporter för arbetet till kommunens kontaktperson om hur veckans 

arbete gått, arbetsupplägg för kommande vecka, eventuella inplanerade 

avstämningar, hur vi förhåller oss till tidsplanen, status på knäckfrågor, samt 

samtliga arbetade timmar under veckan. Detta avser även underkonsulter.  

• Att ta fram alla handlingar och sammanställa det som berör projektet, så som 

beskrivning och kartmaterial. 

• Att vara föredragande av ärendet vid politisk behandling, när kommunen så 

önskar. 

• Att beställa eller utföra de utredningar som krävs för upprättandet av 

Vindkraftsplanen. 

• Att eventuella underkonsulter och medarbetare för övriga utredningar håller 

ställda krav samt håller utsatt tidsplan: 

o Genomförandet och upprättandet en MKB enligt MB kap 6. 

o Genomförandet utredningar och analyser som krävs för planhandling 

och MKB.  

• Att upprätta planhandlingar för samtliga skeden; samråd, utställning, 

antagande och laga kraft. 

• Att upprätta utkast till samrådsredogörelse samt utställningsutlåtande. 

• Vara delaktig i samrådsdialog och utställning. 

• Att utifrån inkomna synpunkter föreslå åtgärder, samt justera planhandlingar 

och MKB i planarbetets olika skeden.  

• Att upprätta förslag på en särskild sammanställning kopplat till MKB 

• Att upprätta digitala kartskikt  

 

Avgränsning: 

Kommunens planhandläggares ansvar (detta ingår alltså ej i uppdraget):   

• Ta fram förutsättningar och material som behövs vid startmötet 

• Ta fram avgränsningen för innehåll i MKB 

• Vara kontaktperson för konsult  

• Läsa igenom framtagna handlingar och om det behövs ge förslag till 

förändringar  

• Håller i beredning inför behandling av ärendet i kommunens politiska organ, 

deltar vid och/eller är föredragande vid politiska avstämningar och beslut. 

• Utskick och annonsering till berörda sakägare, allmänhet, förvaltningar och 

myndigheter vid samråd, utställning och antagande 

• Kontakt med länsstyrelse och andra berörda myndigheter 

• Hanterar inkomna synpunkter och vidarebefordrar till konsulten  

• Formell hantering av planprocessen och tillhörande handlingar 
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1.16 Tidsplan 
Nedan framgår tidplanen för uppdraget. Som ett komplement till tidplanen finns 

även en principiell projektplan (bilaga 6) som visar hur arbetet kan läggas upp för 

att klaras av inom tidplanen. Projektplanen ger en övergipande bild av vilken tid 

som kan läggas på varje delmoment, och vilka parter som är inblandade i 

processens olika faser.  

Uppmärksamma att projekt- och tidplaner är preliminära och att vi tillsammans 

arbetar fram dom i detalj på uppstartsmötet. Dock ska projektet vara färdigt för 

antagande i kommunfullmäktige senast kvartal 1 2022 och där av ska 

antagandehandlingar vara klara för kommunstyrelsen senast kvartal 4 2021.  

Arbetet styrs politiskt vilket innebär att det blir arbetsintensivt när det är 

avstämningar med politiken som också kan leda till att konsulten med kort varsel 

behöver göra ändringar i dokumenten.  

Inför styrgruppens möten behöver generellt sett handlingar vara planavdelningen 

tillhanda två veckor innan mötet, för att få tid till granskning och utskick.  

Övergripande tidplan: 

Kvartal 1. År 2020 

Startmöte i Tanumshede, snarast efter avtalsspärren utgång.  

• Genomgång av förutsättningar, kommunens mål och förväntat resultat. 

• Genomgång av konsultens tänkta arbetsupplägg, samarbete och 

förväntningar. 

• Genomgång av konsultens inledande analys av vilka rubriker i kapitel 1 

och 2 i vindkraftsplanen som behöver uppdateras inför deadline 1.   

• Upprätta en detaljerad tidplan för arbetet för planhandling och MKB. 

• Avgränsning och frågor för MKB överlämnas. 

• Tecknande av beställningsskrivelse. 

Kvartal 2, år 2020 

- Arbetet med samrådshandlingar påbörjas 

- MKB-arbetet påbörjas 

- Behov av uppdateringar av kapitel 1 och 2 i Vindkraftsplan 2009 utvärderas. 

- Uppdateringar av kapitel 1 och 2 genomförs 

- Inverterad bullerberäkning genomförs.  

- DEADLINE 1: Kapitel 1 och 2 färdigställs i stort. Delinlämning MKB. 

Redovisning av vilka delar av kommunen som är aktuella för fortsatt utredning 

av vindkraftsutbyggnad efter att förutsättningar motsvarande bilder på s. 56 i 

vindkraftsplan 2009 tillämpats på karta. Styrgrupp v. 23. 

- Kommunens styrgrupp ställer sig bakom en nulägesbeskrivning, samt vilka 

områden som fortsatt ska utredas för vindkraftsutbyggnad.  

Kvartal 3, år 2020 
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- Prövning av lämpliga områden genomförs 

- Övriga utredningar genomförs 

- Resultat från utredningar inarbetas i plan och MKB. 

- DEADLINE 2: Intern avstämning med kommunens styrgrupp av förslag till 

geografiska utbyggandsområden och rekommendationer. Styrgruppsmöte v. 41.  

- Styrgruppen ställer sig bakom föreslagna områden och rekommendationer, samt 

lämnar synpunkter inför färdigställande av samrådshandling.  

Kvartal 4, år 2020 

- Förslag på samrådshandling med MKB färdigställs 

- DEADLINE 3: Förslag till samrådshandling samt MKB med text och kartor. 

Alla tillhörande handlingar ska vara klara i sin helhet. Styrgruppsmöte v. 49. 

Förslag sänds till partigrupper för eventuella synpunkter. Nytt styrgruppsmöte 

v.51 - med genomgång synpunkter från partigrupper ev. slutjusteringar, 

beredningsförslag till KS.  

Kvartal 1, år 2021 

• Planhandling och MKB tas upp för beslut om samråd KS januari 

• Samrådsmöte och utställning (4–6 veckor). Samråd hålls vid ett tillfälle där 

allmänheten bjuds in till öppet hus. Detta möte genomförs och leds av 

projektledande konsult och projektgrupp på plats i Tanums kommun. 

• Genomgång av inkomna synpunkter, upprätta förslag till samrådsredogörelse 

och åtgärder 

Kvartal 2, år 2021 

• DEADLINE 4: Förslag på samrådsredogörelse och åtgärder efter samråd 

stäms av internt samt i styrgruppen i april. 

• Förslag till utställningshandling och MKB färdigställs. 

• DEADLINE 5: Förslag till utställningshandling samt MKB med text och 

kartor till styrgrupp. Alla tillhörande handlingar ska vara klara i sin helhet. 

Styrgrupp slutet av Maj, KS beslutar om utställning i juni.  

Kvartal 3, år 2021 

• Utställning (4–6 veckor) aug-sept. Samrådsmöte hålls vid ett tillfälle där 

allmänheten bjuds in till öppet hus. Detta möte genomförs och leds av 

projektledande konsult och projektgrupp på plats i Tanums kommun. 

• Genomgång av inkomna synpunkter, förslag till utställningsutlåtande. 

• Förslag på justeringar inför antagande 

• Ett utkast till särskild sammanställning ska upprättas av uppdragsansvarig 

konsult. 

Kvartal 4 år 2021 

• DEADLINE 6: Förslag på åtgärder, samt utställningsutlåtande och särskild 

sammanställning stäms av internt samt i styrgruppen i oktober. 

• Antagandehandlingar för plan och MKB färdigställs 
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• DEADLINE 7: Förslag till antagandehandling samt MKB med text och kartor 

till styrgrupp. Alla tillhörande handlingar ska vara klara i sin helhet. Styrgrupp 

november - ställer sig bakom antagandehandling, eventuella justeringar, 

beredningsförslag om antagande.  

• Godkännande av KS december.  

 

Kvartal 1 år 2022 

• Antagande KF 

• Färdigställa särskild sammanställning 

1.17 Material (planering och underlag till Vindkraftsplanen) 
Framtaget material ägs i sin helhet av kommunen. Materialet ska löpande sändas 

över till kommunens kontaktperson. Materialet ska i sin helhet godkännas av 

kommunen. 

• Planhandlingar och utredningar ska levereras i Word- och PDF-format i form 

av rapporter, med tillhörande digitalt kartmaterial. 

• Material och utredningar som helhet ska avsändas i vedertagna office-format. 

Digitalt kartmaterial levereras som topologiskt korrekta shapefiler med lyrfil, 

koordinatsystem Sweref 99 12 00, RH 2000. Förekommande 3d-modeller 

levereras i företrädesvis i formatet Multipatch. 

 

1.18 Projektledning 
Leverantören ska ha en projektledande roll och bidra med kunskap och expertis 

utifrån de behov som finns.   

 

1.19 Leverans 
Materialet ska levereras enligt tidsplanen beskrivet ovan. Planhandlingar och MKB 

ska vara klara i sin helhet senast under kvartal 4 år 2021, så att beslut om antagande 

kan fattas av kommunfullmäktige i januari 2022. Handlingar för laga kraft ska 

levereras så snart kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  
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Från: Maria Ström för Munkedal Kommun 
Skickat: den 24 april 2020 10:00 
Till: Ulrika Karlsson 
Ämne: VB: Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsplan 
Bifogade filer: Avgränsning MKB vindkraftsplan.pdf; Missiv avgränsningssamråd 

vindkraftsplan.pdf; Bilaga 1 Projektbeskrivning Vindkraftplan 20200127.pdf 
 
 
 

Från: Jönsson, Olof <Olof.Jonsson@tanum.se>  
Skickat: den 24 april 2020 09:41 
Till: 'vastragotaland@lansstyrelsen.se' <vastragotaland@lansstyrelsen.se>; Info <Info@sotenas.se>; 
'kommun@stromstad.se' <kommun@stromstad.se>; 'kommun@dalsed.se' <kommun@dalsed.se>; 
Munkedal Kommun <Kommun@munkedal.se>; 'registrator@energimyndigheten.se' 
<registrator@energimyndigheten.se> 
Kopia: planarenden <planarenden@tanum.se>; 'Sahl Torbjörn' <Torbjorn.Sahl@lansstyrelsen.se> 
Ämne: Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsplan 
 
 
Hej, 
 
Härmed översänds handlingar för avgränsningssamråd gällande miljökonsekvensbeskrivning för en ny 
vindkraftsplan (ärendenummer MBN 2019.2509 -312) som Tanums kommun avser upprätta. 
 
Se bifogade dokument för närmare detaljer.  
 
Bilaga 2 skickas separat, då filen är stor och orsakade stopp vid ett försök att skicka över handlingarna 
igår.  
 
 
Med vänlig hälsning 

Olof Jönsson 
Planarkitekt 
 

 

Telefon direkt: 0525-185 61 

 
Tanums Kommun 
Planavdelningen 
457 81 Tanumshede 
Besöksadress: Storemyrsvägen 2, 457 31 Tanumshede 
 
Kundcenter  
Telefon: 0525-180 00  
E-post : kommun@tanum.se  
www.tanum.se 

 
Din integritet är viktig. Om du vill veta hur Tanums kommun hanterar personuppgifter, besök vår hemsida. 
https://www.tanum.se/integritetspolicy 
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Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter  
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Plan- och kartavdelningen 

 
Datum 
2020-04-22 
 

 
Vår referens 
MBN.2019.2509 -312 
 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Postadress  Besöksadress  Telefon    E-post    Webb 
457 81 Tanumshede Storemyrsvgen 2  0525-180 00 vx  mbn.diarium@tanum.se  www.tanum.se 

 
 

Ny vindkraftsplan Tanums kommun, avgränsningssamråd för 
miljökonsekvensbeskrivning   
 
 
Kommunen avser upprätta en ny vindkraftsplan i form av ett tematiskt tillägg till 
kommunens översiktsplan ÖP 2030. Arbetet med vindkraftsplanen har påbörjats under 
vårvinter 2020, med målet att ha en ny vindkraftsplan klar för antagande i början av 2022.  

Som en inledande del i arbetet med den nya vindkraftsplanen har kommunen tagit fram ett 
förslag på avgränsning av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska upprättas för 
vindkraftsplanen. Detta förslag översänds härmed till länsstyrelsen samt berörda 
kommuner och myndigheter för avgränsningssamråd.  

Kommunen önskar ta del av era eventuella synpunkter på förslaget om avgränsning av 
MKB senast 2020-05-18. 

Synpunkter kan lämnas skriftligen till: 

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE eller 
mbn.diarium@tanum.se  

Frågor besvaras av planarkitekt Olof Jönsson per epost olof.jonsson@tanum.se eller 
på telefon 0525- 185 61. 
 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
PLAN- OCH KARTAVDELNINGEN 
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Från: Maria Ström för Munkedal Kommun 
Skickat: den 24 april 2020 14:48 
Till: Ulrika Karlsson 
Ämne: VB: Fil att hämta: Bilaga 2 UtvärderingVindkraftsplan 2009, 2016-01-20.pdf 
 
 
 

Från: Sprend <sprend@sprend.com>  
Skickat: den 24 april 2020 14:44 
Till: Munkedal Kommun <Kommun@munkedal.se> 
Ämne: Fil att hämta: Bilaga 2 UtvärderingVindkraftsplan 2009, 2016-01-20.pdf 
 

Du har fått en fil från... 

Mejladress: Anonym användare (som inte loggat in)  

Meddelande från avsändaren 

Hej, Här kommer bilaga 2 till tidigare översänt ärende om avgränsningssamråd 

gällande miljökonsekvensbeskrivning för en ny vindkraftsplan (ärendenummer 
MBN 2019.2509 -312) Tanums kommun. 
 

Filen var för stor för att skickas per epost 
 

Kontakta mig för frågor eller oklarheter 
 
Med vänlig hälsning 

 
Olof Jönsson,  

Plan- och kartavdelningen Tanums kommun 
Olof.jonsson@tanum.se 
tel: 0526- 185 61  

Hämta filen här 

Nedladdning av Bilaga 2 UtvärderingVindkraftsplan 2009, 2016-01-20.pdf  

Om filen 

Filnamn: Bilaga 2 UtvärderingVindkraftsplan 2009, 2016-01-20.pdf 
Storlek: 36,5 MB 
Filen finns kvar: Tills den hämtats, men som längst till 2020-05-01 12:44:15 

UTC 
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Sprend gör det enkelt att skicka stora filer 
https://sprend.com  

 
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter  
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-01 

 

Dnr: KS 2020-000191 

  

Handläggare: 

Elisabeth Linderoth 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Yttrande Vattenförsörjningsplan Uddevalla  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att möjligheten till samverkan mellan Uddevalla 

och Munkedal, tex i Saltkällan; bör belysas i planen.    

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har låtit Västvatten AB/Tyréns AB ta fram ett utkast till 

vattenförsörjningsplan för kommunen. Förslaget sänds nu på remiss på uppdrag av 

Uddevalla kommun till berörda kommunala förvaltningar och bolag/förbund samt till 

grannkommunerna, LRF, länsstyrelsen och relevanta statliga myndigheter. 

 

Syftet med vattenförsörjningsplanen är att utgöra underlag för att säkra tillgången 

till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i Uddevalla kommun på lång sikt. 

Målet är en vattenförsörjningsplan som redovisar nuvarande nyttjande av 

vattenresurser i Uddevalla kommun samt identifierar framtida behov och tillgångar 

av vattenresurser för dricksvattenförsörjning på lång sikt. 

 

Uddevallas huvudförsörjningssystem av dricksvatten för kommunen bygger på 

uttag från Köperödssjöarna och Bäveåns avrinningsområde. Hela detta område 

utgör en prioriterad vattenresurs även för framtiden, och en fortlöpande och god 

tillsyn av vattenskyddsområdet är en viktig skyddsåtgärd. Nuvarande 

vattenresurser och vattendomar kan vara tillräckligt för att klara behoven år 2050 

men otillräckliga för att klara behoven år 2100. Vidare är grundvattenresurserna 

Gullmarsberg, Hässleröd, Fagerhult och Kyrkebyn prioriterade, eftersom de fyller en 

viktig funktion lokalt. 

  
Att upprätta en vattenförsörjningsplan är en metod att långsiktigt planera 

användandet av vattenresurser så att behov och vattentillgångar balanseras mot 

varandra. En vattenförsörjningsplan sätter fokus på vattenresurserna, både 

grundvattenresurser men även ytvattenresurser i form av sjöar och vattendrag. 

 

Uddevalla kommun har även börjat utreda möjligheterna att hämta råvatten från 

Vänern för att klara det långsiktiga behovet av dricksvatten i kommunen, och det 

finns en dialog med Trollhättans kommun. Råvatten från Vättern skulle kunna 

överföras direkt till Mariebergs vattenverk. I övrigt konstaterar planen att arbetet 

med såväl ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) som grundvattenresurser är 

tillgångar för framtiden. Flera används redan i dagens vattenförsörjningssystem 

men möjligheten att utöka skydd och uttagsmöjligheter bör fortsätta utredas. 

 

Synpunkter: 

Möjligheten att förse Uddevallas del av Saltkällan med VA från Munkedal berörs inte 

i utredningen, något som är en brist.   
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-06-01 
 

KS 2020-000191 
Sida 

2(2) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Uddevallas plan har ingen påverkan på Munkedal. 

Möjligheterna till samverkan bör belysas. 

Miljö 

Utreds mer i kommande utredningar 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Uddevalla kommun 

Slutarkiv 
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 På uppdrag av  
Uddevalla kommun/ 
Uddevalla Vatten AB 

Datum: 2020-04-24 
Dnr Uddevalla kommun: 

KS 2020/00282 
Dnr Västvatten: 2019/197 

 
 
 
 

  
   

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

Handläggare: 
Tony Grantz 
0522-63 88 40 
tony.grantz@vastvatten.se 

 
Sänds via e-post enligt sändlistan på 
sidan 2. 

 
 
 
Remiss 

Förslag till Vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun har låtit Västvatten AB/Tyréns AB ta fram ett utkast till 
vattenförsörjningsplan för kommunen. Förslaget sänds nu på remiss på uppdrag av 
Uddevalla kommun till berörda kommunala förvaltningar och bolag/förbund samt till 
grannkommunerna, LRF, länsstyrelsen och relevanta statliga myndigheter. 
 
Svar skickas senast 27 maj 2020 till: info@vastvatten.se  
 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att utgöra underlag för att säkra tillgången till 
vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i Uddevalla kommun på lång sikt. Målet 
är en vattenförsörjningsplan som redovisar nuvarande nyttjande av vattenresurser i 
Uddevalla kommun samt identifierar framtida behov och tillgångar av vattenresurser 
för dricksvattenförsörjning på lång sikt.  
 
Utkastet kommer efter remisstiden att revideras och sedan bland annat att ligga som 
underlag till översiktsplanen (ÖP) och utgöra en av handlingsplanerna i VA-
planeringens steg 4 - VA-plan i Uddevalla kommun. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta  
Tony Grantz, tony.grantz@vastvatten.se tel. 0522-63 88 40 eller  
Anna Thorén, anna.thoren@uddevalla.se tel. 0522-69 73 75. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Tony Grantz 
Hydrogeolog 
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 På uppdrag av  
Uddevalla kommun/ 
Uddevalla Vatten AB 

Datum: 2020-04-24 
Dnr Uddevalla kommun: 

KS 2020/00282 
Dnr Västvatten: 2019/197 
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SAMMANFATTNING 

Ett av Uddevalla kommuns viktigaste uppdrag är att förse nuvarande och framtida 

befolkning med hälsosäkert dricksvatten. Tillgången till vatten är något som brukat tas 

för självklart, men så är det inte längre och detta faktum måste tas i beaktande vid 

revideringen av Översiktsplanen. Befolkningsökning är direkt förenat med ett ökat 

behov av dricksvatten, och behoven behöver tillgodoses även på lång sikt. Det kan bli 

en utmaning för kommunen att säga nej till expansion inom attraktiva områden med 

hänsyn till vattenskyddet, och den typen av hänsynstagande behöver kunna motiveras. 

 

Denna vattenförsörjningsplan har tagits fram i syfte att identifiera vilka vattenresurser 

som bör ses som prioriterade för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i 

Uddevalla kommun. Såväl ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) som 

grundvattenresurser kan ses som möjliga framtida tillgångar, och flera används redan i 

dagens vattenförsörjningssystem. Här beskrivs inledningsvis den nuvarande 

vattenförsörjningen i form av allmänna såväl som enskilda vattentäkter och vattenverk. 

Det framtida vattenbehovet beräknades utifrån en extrapolering av kommunens 

befolkningsprognos, där år 2050 och år 2100 valts som mål-år, och med utgångspunkt 

i hur vattenanvändningen sett ut historiskt i kommunen. 

 

Vattenresurser som redan används eller som i framtiden skulle kunna användas för 

allmän vattenförsörjning i Uddevalla kommun analyserades med hjälp av metoden 

Multikriterieanalys (MKA). För varje vattenresurs bedömdes ett trettiotal olika aspekter 

vardera kopplat till något av följande fem målområden: Tillgång, Kvalitet och säkerhet, 

Påverkan och hot, Robusthet mot klimatförändring samt Genomförbarhet. Nutida 

uttagsmöjlighet bedömdes för grundvattentäkter utifrån SGU:s kommunkartläggning 

och utifrån grundvattenbildningen och för ytvattenresurs utifrån SMHI:s uppgifter om 

medellågvattenföringen. Framtida uttagsmöjlighet beräknades genom att justera ner 

uttagsmöjligheten av grundvatten med hänsyn till förlängd växtsäsong och för ytvatten 

med hänsyn till ökat antal dagar med lågflöde. Prioriteringen av vattenresurser utgick 

sedan dels ifrån uttagskapaciteten i vattentillgångarna relativt vattenbehovet för 

nämnda mål-år, dels ifrån den poängsättning som multikriterieanalysen gav.  

 

Dagens huvudförsörjningssystem av dricksvatten i kommunen bygger på uttag från 

Köperödssjöarna och Bäveåns avrinningsområde. Hela detta område utgör en 

prioriterad vattenresurs även för framtiden, och en fortlöpande och god tillsyn av 

vattenskyddsområdet är en viktig skyddsåtgärd. Nuvarande vattenresurser och 

vattendomar kan vara tillräckligt för att klara behoven år 2050 men otillräckliga för att 

klara behoven år 2100. Vidare är grundvattenresurserna Gullmarsberg, Hässleröd, 

Fagerhult och Kyrkebyn prioriterade, eftersom de fyller en viktig funktion lokalt.  

Grundvattenresursen Backamo-Grinneröd prioriteras eftersom den skulle kunna 

användas som reservvattentäkt för delar av Ljungskile och här föreslås inrättande av 

vattenskyddsområde för att skydda resursen för framtiden. Ytvattenresurser som 

skulle kunna användas som reservvattentäkter är Stora Skarsjön (för Ljungskile) samt 

sjön Store-Väktor. Möjligheten att reglera Store-Väktor och därifrån pumpa vatten till 

Öresjö bör utredas. Östra Kuröd som är ett slutet grundvattenmagasin är genom sin 

strategiska lokalisering och naturliga skydd prioriterad utifrån möjligheten att kunna 

kyla ytvatten. Prioriterad är även grundvattenresursen Kvarnehagen som är strategiskt 

lokaliserad och eventuellt skulle kunna fylla samma funktion.  

På Bokenäset råder vattenbrist och vattenbehovet framöver kan lösas antingen genom 

en kombination av vattentäkter i berg, lokalt uttag från mindre grundvattenmagasin 

samt avsaltningsanläggningar, alternativt genom överföring från Mariebergs 

vattenverk. Här behöver klimateffekternas påverkan på vattentillgångarna bedömas.  
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1 INLEDNING 

Uddevalla är en expansiv västkustkommun med en ökande befolkning och med 

attraktiva områden för fritidsboende. Goda kommunikationer, tillgång till utbildning, 

närhet till arbete tillsammans med närheten till en varierad och attraktiv omgivning, 

står bakom kommunens befolkningsökning. Ett av kommunens viktiga uppdrag är att 

förse nuvarande och framtida befolkning med hälsosäkert dricksvatten i tillräckliga 

mängder. Tillgången till vatten är något som brukar tas för självklart, men så är det 

inte längre. I liten skala uppstår utmaningar när fritidshusområden omvandlas till 

åretrunt-boenden och när kommunen därmed enligt vattentjänstlagen har att 

ombesörja nya bostadsområden med allmänt vatten och avlopp (VA). I stor skala är 

klimatförändringar en utmaning, där den fortlöpande globala uppvärmningen kommer 

att påverka vattenresurserna. Resultatet kan bli både för mycket och för lite vatten. 

 

Uddevalla kommun räknar med en fortsatt befolkningsökning, och i den översiktsplan 

som fastställdes 2010 ges förslag till nya exploateringsområden inom kommunen. I en 

långsiktig planering för vattenförsörjningen ingår att ta hänsyn till det ökande behovet 

som denna exploatering medför. Det ökande behovet kan behöva tillgodoses genom 

vattenresurser inom kommunen som i dagsläget inte används som råvattentäkter. 

Dessa vattenresurser kan i sin tur ligga inom områden som just föreslås att bebyggas, 

vilket kan leda till en intressekonflikt. Det bör vara uppenbart för alla att 

exploateringar inom kommunen inte får ske på bekostnad av tillgången på färskvatten. 

I ett läge när starka exploateringsintressen anmäler sig, är det kommunens ansvar att 

skydda vattenresurserna på ett klokt sätt. 

 

Att upprätta en vattenförsörjningsplan är en metod att långsiktigt planera användandet 

av vattenresurser så att behov och vattentillgångar balanseras mot varandra. En 

vattenförsörjningsplan sätter fokus på vattenresurserna, både grundvattenresurser 

men även ytvattenresurser i form av sjöar och vattendrag. Sveriges Geologiska 

Undersökning har föreslagit hur detta kan göras på kommunal nivå (SGU 2009) och 

nyligen presenterade Havs- och vattenmyndigheten en Vägledning för regional 

vattenförsörjningsplanering (Havs- och vattenmyndigheten 2020). I en 

vattenförsörjningsplan bör även reservvattenbehovet belysas, med fokus på hur detta 

kan täckas av vattenresurser inom kommunen. Uddevalla kommun har redan upprättat 

såväl en VA-översikt (Uddevalla kommun 2014), VA-strategi (Uddevalla kommun 

2015a) och ett utkast till VA-plan (Uddevalla kommun 2019). En vattenförsörjningsplan 

knyter an till redan framtagna dokument och ska ses som en del i VA-planen.  

 

Denna vattenförsörjningsplan har utarbetats av Västvatten med konsultstöd av Tyréns. 

Från kommunen har representanter för Västvatten (vattenproduktion), Miljöenheten 

(miljöinspektörer) och Kommunledningskontoret (översiktsplanerare) deltagit i arbetet. 

Aktuellt underlagsmaterial har inhämtats under vinterhalvåret 2019-2020 och ligger till 

grund för redogörelserna och analyserna. Geografisk information har använts i 

analysen och i figurer i denna rapport, och kartmaterial har främst tillhandahållits av 

kommunens GIS-avdelning.  

 

Syftet med vattenförsörjningsplanen är att prioritera yt- och grundvattenresurser som 

kan användas som större allmän dricksvattentäkt, alternativt används som kommunal 

vattentäkt idag. Tidshorisonterna har valts till år 2050, som är mål-året i den nya 

översiktsplan som håller på att tas fram, och år 2100 till vilket nuvarande 

klimatprognoser sträcker sig. Den geografiska avgränsningen är Uddevalla kommun 

utökat till avrinningsområdesgränserna, men en diskussion förs även om 

vattenresurser som ligger utanför detta område.  
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2 NUVARANDE VATTENFÖRSÖRJNING 

2.1 ALLMÄNNA VATTENTÄKTER OCH VATTENVERK 

I Uddevalla kommun finns för närvarande fem allmänna och kommunala vattentäkter 

med vattenverk. Vattentäkter och vattenverk i Uddevalla kommun som var i bruk under 

2019 anges i Tabell 1 med tillhörande uppgifter för detta år och med motsvarande 

uppgifter för 2018. Störst är Marieberg vattenverk som förses med ytvatten från 

Köperödssjöarna. Vid Mariebergs vattenverk producerades år 2019 omkring 11 000 m
3

 

dricksvatten under ett medeldygn (127 l/s) och 13 150 m
3

 under maxdygnet (152 l/s). 

Ytvattentäkten i Köperödssjöarna med Marieberg vattenverk står därmed för mer än 99 

% av den totala produktionen av allmänt dricksvatten i kommunen.  

2.1.1 KOMMUNALA VATTENVERK 

Från vattenverket Marieberg som är beläget i Uddevalla försörjs Uddevalla tätort, 

Herrestad, Ljungskile tätort, Fräknestranden, Berga, Utby, Lanesund, Rotviksbro och 

Sundsandvik med dricksvatten. Vattenverket har en reningsprocess som omfattar  

sandfilter, klorering och UV-desinfektion och distributionen till områdena utanför 

Uddevalla tätort går via överföringsledningar från vattenverket. För att inte lägga alltför 

stora ledningsdimensioner på överföringsledningar men ändå kunna leverera 

tillräckligt med vatten även vid hög vattenförbrukning, är högvattenreservoarer byggda 

längs ledningsnätet. Högvattenreservoarerna krävs även för att ge erforderligt 

vattentryck i mer höglänta områden samt för att öka leveranssäkerheten.  

 

Kommunala grundvattentäkter är lokaliserade på olika platser i kommunen 

(lokalisering enligt Figur 1). Mindre grundvattenverk används för att försörja de mindre 

samhällena Fagerhult, Lane-Ryr (Kyrkebyn), Hässleröd och Skredsvik från lokala 

grundvattentäkter. För dessa vattentäkter finns i dagsläget ingen vattendom (Tabell 1). 

Till vattenverken hör mindre distributionsnät som bara stäcker sig inom respektive 

samhälle. Fagerhult, Kyrkebyn (beläget i Lane-Ryr) och Hässleröds vattenverk förses 

med råvatten från närliggande bergborrade brunnar. Råvattenkvaliteten är god, men 

vattnet innehåller järn och mangan som renas bort i vattenverket. De bergborrade 

vattentäkterna har god tillgång på vatten och vid Fagerhult, Kyrkebyn och Hässleröd 

grundvattentäkter finns idag en god marginal. Detta framgår om man jämför 

medelproduktionen under 2018 och 2019 med kapaciteten i vattentäkterna.  

 

För Skredsviks vattenverk tas råvatten från en grund, grävd brunn. Råvattnet vid 

Skredsviks vattentäkt har här under de senaste åren successivt blivit sämre. Rester av 

bekämpningsmedel samt bakterier har förekommit i vissa råvattenprover. Vid 

Skredsviks vattentäkt kan även tillgången på vatten vara ett problem då 

normalförbrukningen ligger nära det maximala uttaget som brunnen klarar, och 

rekommendationer om att spara på vattnet har gått ut under senare år. Under 2014 

utfördes viss renovering av brunnen och vattenverket för att det renade dricksvattnet 

ska vara av god kvalitet och även för att öka tillströmningen av vatten till brunnen. 

Problem kvarstår dock i viss mån och utredningar pågår. 

 

Det finns även nedlagda vattenverk i kommunen, vissa med vattendom och 

vattenskyddsområde. Nu nedlagda ytvattenverk har funnits vid Stora Skarsjön 

(vattendom från 1964 och 1989 på 88 m
3

/dygn, vattenskyddsområde 1999) 

Vattenverket vid Skarsjön lades ner för att man ville rationalisera vattenproduktionen i 

kommunen och ordna med försörjning helt från Marieberg. Byggnaden och delar av 

vattenverkets process finns kvar, men det bedöms vara förenat med stora kostnader 

att återuppta driften av vattenverket (ca 50 till 100 mkr.).  
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En gammal vattendom finns även för Smedsvattnet som upprättades före 

kommunsammanslagningen med Uddevalla (vattendom från 1960 på 730 000 m
3

/år 

motsvarande 2000 m
3

/dygn). Vattendomen avsåg att förse Åker-Kissleberg, ett område 

som numera förenklat kallas Herrestad, med dricksvatten. Vattenverket var nästan 

färdigbyggt, men det är oklart om det togs i bruk. I vattendomen framgår att nämnda 

uttagsvolymer från Smedsvattnet kunde tillhandahållas genom reglering av sjön (1,7 

meter). Det kan noteras att Smedsvattnet, som numera kallas Smedvattnet och som har 

arean 0,3 km
2

, inte betraktas som en vattenresurs i nuvarande förvaltningscykel, 

perioden 2017-2021 (VISS 2020). 

 

Grundvattentäkterna Berga, Berga och Unda, vilka alla tre fick vattenskyddsområden 

1978, är inte längre i bruk. De aktuella grundvattenverken är helt avvecklade och 

byggnaderna finns inte längre kvar.  

Tabell 1. Vattentäkter för kommunal dricksvattenproduktion i Uddevalla kommun som var i bruk under 
2019. Inom parentes anges motsvarande uppgifter för 2018. 

 

Köperödssjöarna/ 
Marieberg Fagerhult Kyrkebyn Hässleröd Skredsvik 

Typ av vattenresurs: Ytvatten Grundvatten Grundvatten Grundvatten Grundvatten 

Försörjningsområde: större tätortera Fagerhult Lane-Ryr Hässleröd Skredsvik 

Antal anslutna (pe): ca 43 000 ca 200 ca 150 ca 25 ca 20 

Produktion medel 
(m3/dygn): 

10 303 (10 927) 22 (22) 15 (12) 5,4 (4,8) 3,7 (3,6) 

Produktion max (m3/dygn): 14 803 (13 148) - - - - 

Uttag råvattentäkt 
medeldygn (m3/dygn): 

9 085 (11 241)b 
    

 
10 774 (11 637)c 

    

Kapacitet vattentäkt 
(m3/dygn): 

21 918d 60 50 40 ca 3-5 

Vattendom, datum: 1982-06-24,  
2014-03-06 

Nej Nej Nej Nej 

Vattenskyddsområde (år): 2009 2011 2011 2011 2011 

aUddevalla tätort, Herrestad, Ljungskile tätort, Fräknestranden, Berga, Utby, Lanesund, Rotviksbro och Sundsandvik. 
bAvser Bäveån 
cAvser Köperödssjöarna 
dEnligt vattendom DVA 32 från 1982. Ett tillägg till vattendomen gjordes 2012. 

2.1.2 RESERVVATTENFÖRSÖRJNING 

Reservvattenförsörjning kan ses som en alternativ dricksvattenproduktion på 

medellång till permanent sikt baserad på en alternativ vattentäkt och/eller ett 

alternativt vattenverk. En reservvattentäkt ska kunna tas i bruk under svåra 

förhållanden, när ordinarie vattentäkt inte längre kan fullgöra sin dricksvatten-

produktion enligt de krav och normer som finns. Sådana förhållanden kan vara akut 

förorening, diffus påverkan, brott på råvattenledning etc. Distribution sker i ordinarie 

eller provisoriskt ledningsnät. Kvalitetskraven för vattenresursen för en 

reservvattentäkt bör vara samma som för en huvudvattentäkt och uttag bör kunna ske 

till liknande kapacitet. En reservvattentäkt kan etableras i samma vattenförekomst som 

en huvudvattentäkt, men bör lämpligast ske etableras i en alternativ förekomst. 

 

Till Marieberg vattenverk finns ett reservvattenintag i Bäveån söder om Kuröds 

industriområde. Ledningen från reservintaget går ihop med ordinarie råvattenledning 

in i vattenverket. För att långsiktigt säkerställa en god reservvattenförsörjning ska 
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råvattenledningen in till verket renoveras under de närmaste åren. Om något 

vattenleveransproblem skulle uppstå längs Mariebergs distributionsnät finns inget 

alternativt vattenverk eller annan vattenresurs att använda som reserv på lång sikt. I 

Uddevalla har man i flera år arbetat med att bygga högvattenreservoarer för att ha 

vattenvolymer i reserv vid tillfälliga rörbrott på överföringsledningar. Man har även 

kopplat samman ledningar för att möjliggöra matning av vatten från olika håll. Ett 

samarbete med Orust kommun har skett där en sjöledning har byggts för att koppla 

ihop kommunernas distributionsnät. Ledningen syftar till att kunna mata reservvatten 

åt båda håll, vilket för Uddevallas del innebär att vattenförsörjningen till Ljungskile och 

Fräknestranden tryggas även vid leveransproblem på överföringsledningen från 

Uddevalla tätort.  

 

På lång tidshorisont bedöms nuvarande system för reservvattenförsörjning vara 

otillräckligt. Västvatten arbetar med att ta fram förslag på hur den framtida 

reservvattenförsörjningen kan se ut i kommunen. Möjligheterna att utöka dagens 

reservvattenförsörjning genom ytterligare vattenresurser i kommunen diskuteras i 

avsnitt 6.3. 

  

I Fagerhult finns utöver huvudvattentäktens brunn en bergborrad brunn att använda 

som reservvattentäkt. Denna täkt ligger några hundra meter bort från vattenverket 

vilket gör att reservvattentäkten kan fungera även vid leverans- eller kvalitetsproblem 

på ordinarie täkt. Övriga samhällen inom kommunen som idag förses med grundvatten 

via det kommunala systemet (Kyrkebyn, Hässleröd och Skredsvik) saknar 

reservvattentäkter.  

2.2 ENSKILDA VATTENTÄKTER OCH VATTENVERK 

Enskild vattenförsörjning för privatpersoner och samfälligheter baseras på uttag från 

större eller mindre grundvattenmagasin i kommunen. SGU:s brunnsarkiv ger en relativt 

god bild av dricksvattenbrunnarnas lokalisering. Uppgifterna gäller främst bergborrade 

brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag måste 

skicka in till SGU. Trots de luckor som finns vad gäller exempelvis äldre grävda 

brunnar i jord, är detta arkiv en god utgångspunkt för att lokalisera var hushåll som 

inte är kommunalt ansluta får sitt vatten. För denna vattenförsörjningsplan användes 

kartskiktet Brunnar från år 2019 (SGU 2019). 

 

Antalet enskilda dricksvattentäkter är ungefär 6500 i kommunen. De försörjer enstaka 

hushåll eller bebyggelsegrupper upp till cirka 200 hushåll. Flest dricksvattenbrunnar 

finns utmed kustbandet och i anslutning till tätorter (Figur 1) och försörjer både 

fritidshus och hushåll med året runt-boenden. Vattentillgången i de enskilda brunnarna 

är generellt sett tillräcklig för de enskilda hushållen. De enskilda bergborrade 

brunnarnas genomsnittliga kapacitet är lägre i kommunens västra delar än i de östra. 

Brunnarna i södra delarna av Bokenäset och utmed Byfjorden ger uttagsflöden lägre än 

200 l/h, vilket motsvarar 0,056 l/s och bedöms av SGU som dåliga uttagsmöjligheter. I 

övriga kommunen ligger kapaciteten över 200 l/h. Även i östra delen av kommunen 

ligger flera brunnar som används för hushållsändamål. Få brunnar ligger inom de 

större tätorterna Uddevalla och Ljungskile vars invånare är anslutna till kommunalt 

dricksvatten.  

 

Även samfälligheter och övriga privata anläggningar använder brunnar för uttag av 

dricksvatten. En samfällighet eller gemensamhetsanläggning är en anläggning som är 

gemensam för flera fastigheter eller försörjer större anläggningar. För samfälligheter 

med ett uttag över 10 m
3

/dygn eller som försörjer minst 50 personer gäller 

Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (Livsmedelsverket 2020a). För mindre 

dricksvattentäkter finns stället råd att följa (Livsmedelsverket 2015), vilka inte är 
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bindande som nämnda föreskrifter. Om dricksvattnet från en sådan anläggning 

tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 

omfattas de dock alltid av dessa föreskrifter (Livsmedelsverket 2020b). Det finns för 

närvarande minst 24 samfälligheter eller verksamheter i kommunen med ett uttag över 

10 m
3

/dygn och 10 samfälligheter och verksamheter med mindre uttagsmängder (jfr 

Figur 1). Exempel på verksamheter med mindre uttagsmängder är brunnar för 

lägergårdar, campingplatser, behandlingshem, golfklubb och liknande.  

 

 

Figur 1. Brunnar för enskilda grundvattentäkter, samfälligheter och verksamheter samt kommunala 
grundvattentäkter inom Uddevalla kommun. Lokaliseringen av enskilda grundvattentäkter och 
samfälligheter är hämtad från SGU:s brunnsarkiv (SGU 2019).  
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3 FRAMTIDA VATTENBEHOV 

För planeringen av vattenförsörjningen för olika ändamål i kommunen behöver behovet 

av dricksvatten beräknas. Hur behovet ser ut i dagsläget är relativt enkelt att visa. För 

längre tidshorisonter behöver behovet bedömas, där en lämplig utgångspunkt är 

kommunens egna prognoser över befolkningsutvecklingen. Denna typ av prognoser 

ligger till grund för översiktsplanen (ÖP) i kommunen. Den nuvarande översiktsplanen 

från år 2010 är under omarbetning, men innehåller bedömningar och målsättningar 

när det gäller befolkningsutvecklingen.  

 

 

Figur 2. Befolkningstäthet år 2019 per kvadratkilometer i Uddevalla kommuns tillrinningsområden (SCB 

2020a) samt gränserna för tätbebyggelse ansluten till kommunalt VA. 
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Vattenbehovet i Uddevalla kan dels betraktas på övergripande kommunnivå, dels 

område för område. Befolkningsrutor enligt Statistiska centralbyrån för år 2019 visas i 

Figur 2. Figuren visar att flest personer är bosatta i Uddevalla tätort samt Ljungskile 

tätort. Den huvudsakliga folkmängden är koncentrerad kring tätorter och på 

landsbygden bor det färre människor per kvadratkilometer. I norra och sydöstra delen 

av kommunen finns närmast obebodda områden, vilket inte utesluter att här finns 

fritidshus som bebos säsongsvis. 

3.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Folkmängden i Uddevalla kommun uppgick till 56 259 personer år 2018. Historisk 

befolkningsutveckling från 1990 till 2018 visas i Figur 3, där även en prognos samt en 

framskrivning visas. Enlig prognosen som finns för perioden 2019 till 2028 beräknas 

folkmängden i hela Uddevalla kommun uppgå till cirka 61 800 personer år 2028. 

Ökningen förväntas vara i genomsnitt 546 personer per år. För perioden 2029 till 2100 

har en framskrivning gjorts utifrån trenden i kommunens prognos för perioden 2019–

2028.  

 

Det viktigt att ha i åtanke att det aldrig med säkerhet är möjligt att fastställa 

befolkningens framtida storlek och sammansättning i en kommun som Uddevalla. 

Prognosen ska ses som ett möjligt scenario givet vissa antaganden. Prognosens 

osäkerhet ökar ju längre fram i tiden den sträcker sig. Mindre prognosområden medför 

en större osäkerhet än större, då dessa är mer känsliga för slumpvisa variationer och 

avvikelser i prognosantagandena. Även om beräknad folkmängd år 2100 blir ett värde 

förknippad med en mycket stor osäkerhet är det motiverat att ha detta mål-år i åtanke. 

Exploatering av viktiga vattenresurser kan annars ske på ett sådant vis att det 

omöjliggör ett dricksvattenuttag som verkligen behövs i framtiden.  

 

 
Figur 3. Befolkningsutveckling med antal invånare i Uddevalla kommun perioden 1990 till 2100, baserat på 
faktisk befolkningsutveckling fram till år 2018, därefter prognos samt en framskrivning (extrapolering). Som 
jämförelse anges en framskrivning till år 2070, sådan den beräknats för hela Sverige av SCB (2019). 
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SCB gör varje år prognoser för Sveriges framtida befolkning som sträcker sig 50 år 

framåt i tid. Framskrivningen av den framtida befolkningen bygger på antaganden om 

hur barnafödandet, dödligheten samt in- och utvandringen utvecklas. Enligt rapporten 

från år 2019, beräknas det finnas 12 miljoner invånare i Sverige år 2052 och 12,7 

miljoner år 2070 (SCB 2019). I Figur 3 visas SCB:s befolkningsutveckling, normerat 

utifrån Uddevallas befolkning år 2018 och därefter extrapolerat bakåt till år 2005 och 

framåt till år 2070. Detta kan jämföras med den kurva för framskrivning som utgår 

från prognosen i Uddevalla, perioden 2019–2029. Om SCB:s trend för 

befolkningsutveckling i Sverige som helhet skulle slå in i Uddevalla, betyder det en 

mindre kraftig befolkningsutveckling än vad kommunens prognos säger. År 2050 

skulle då folkmängden vara 65 600 personer istället för framskrivningens beräknade 

värde 74 000 personer. År 2070 skulle folkmängden vara 70 100 istället för 

framskrivningens beräknade värde på 85 200.  

 

På kort tidshorisont finns mer detaljerade prognoser att tillgå för olika områden av 

kommunen vilka för närvarande sträcker sig till år 2023. Befolkningsutvecklingen (från 

1989) samt prognos (från år 2019) i Uddevallas kommuns tretton så kallade 

välfärdsområden visas i Figur 4. Den faktiska befolkningsutvecklingen under perioden 

1989 till 2018 ökade i de flesta välfärdsområden, men sjönk inledningsvis i Uddevalla 

norra, Uddevalla västra centrum och Uddevalla östra. Enligt prognosen fram till 2023 

väntas befolkningsmängden öka i de flesta av välfärdsområdena. Forshälla, Uddevalla 

västra och Lane-Ryr förändras högst begränsat, medan exempelvis Uddevalla södra och 

Uddevalla kust förutspås att öka påtagligt. Sammantaget pekar detta på ökat behov av 

dricksvatten för Uddevalla, medan behovet ligger kvar på nuvarande nivå på 

landsbygden (Forshälla och Lane-Ryr). Ett undantag är Bokenäset, där befolkningen 

ökat under många år och förutspås fortsätta öka de närmaste åren. 

 

 
Figur 4. Befolkningsutveckling perioden 1990 till 2018 i Uddevalla kommuns olika välfärdsområden samt 

prognos fram till år 2023. 
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Utvecklingsområden i Uddevalla enligt nuvarande översiktsplan (ÖP 2010) kring 

befintliga tätorter samt i övriga delar av kommunen visas i Figur 5. För närvarande 

håller en ny översiktsplan att utarbetas som ska ersätta ÖP 2010. I ÖP 2010 planerades 

för en utveckling av tätorterna Uddevalla och Ljungskile (Uddevalla kommun 2010). I 

den kustnära delen av kommunen föreslogs i ÖP 2010 en utveckling av fjordnära 

boende, och på sträckan från Ammenäs till Restenäs och Ulvesund har den 

utvecklingen i hög grad förverkligats. Förtätning av bebyggelse utanför tätorter 

föreslogs för olika områden i kommunen, främst ute på Bokenäset.  

 

 

Figur 5. Utvecklingsområden i Uddevalla enligt Översiktsplan 2010 kring befintliga tätorter samt i övriga 
delar av kommunen (Uddevalla kommun 2010). De ovala ringarna visar en tänkt förtätning, inifrån och ut, i 
Uddevalla och Ljungskile tätorter (Uddevalla kommun 2015b). 
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För Bokenäset föreslås alltså i ÖP 2010 en förtätad bebyggelse inom vissa områden, 

med fler än 8 bostadshus inom 100 meter (Figur 5), och trenden vad gäller 

befolkningsutveckling är stigande i detta område (Figur 4). Detta innebär ett ökat 

vattenbehov året runt, därtill kommer sommarboenden och turismen.  

 

Redan i dag råder en besvärlig situation vad gäller tillgång på färskvatten på Bokenäset 

(COWI 2015). Om samtliga hushåll skulle bli permanentbebodda så skulle 

vattenbehovet på delar av Bokenäset tydligt överstiga vattentillgångarna. Kommunen 

har därför tagit fram en kartfigur som utifrån vattentillgångarna visar var på Bokenäset 

ny bebyggelse kan tillkomma (nivå Grön), var fördjupad hydrogeologisk utredning 

fordras för placering av ny bebyggelse (nivå Gul) samt var ny bebyggelse inte bör 

tillåtas (nivå Röd) (Grantz 2015). En vidare diskussion om vattenförsörjningen på 

Bokenäset förs utifrån frågan om vattenresurser i avsnitt 6.3.4. 

3.2 ALLMÄN VATTENFÖRSÖRJNING 

Den allmänna vattenförbrukningen i Uddevalla kommun väntas öka i framtiden. Men 

hur vattenförbrukningen sett ut historiskt kan ge en nulägesbild för att diskutera 

möjlig framtida utveckling. Driftstatistik för Uddevalla kommun under tioårsperioden 

2009–2018 inhämtades från VA-branschens statistiksystem, VASS (Svenskt Vatten 

2019b). Baserat på statistiken beräknades specifik hushållsförbrukning, specifik totalt 

debiterad förbrukning samt specifik total förbrukning (inklusive förluster). Trenden är 

att den totala förbrukningen inkluderat förluster minskar (Figur 6). Särskilt tydligt 

minskade den specifika total förbrukningen mellan 2010 och 2012. Eftersom nivåerna 

inte gått upp igen, tyder det på att Uddevalla lyckats minska vattenförlusterna för 

kommunalt dricksvatten (producerat vatten som inte kan levereras, samt läckage på 

ledningsnätet). Andelen av den totala vattenleveransen till kommunens 

vattenledningsnät som blivit vattenförluster i form av verkligt utläckage, bedömdes år 

2017 till 23 % och 2018 till 22 %. Även när det gäller totalt debiterad förbrukning 

skedde en minskning mellan åren 2009 till 2010, varefter nivåerna legat stabilt 

omkring 190 liter per person och dygn.  

 

Hushållskonsumtionen av dricksvatten har legat mycket stabilt över denna 

tioårsperiod, i medeltal på 145 liter per person och dygn (hushållförbrukning). Detta 

ligger strax över 140 liter per person och dygn, vilket Svenskt Vatten anger som ett 

genomsnitt i Sverige (Svenskt Vatten 2020). Förutom hushåll försörjs allmän service 

och flera industrier med kommunalt dricksvatten och ingår således i den allmänna 

vattenförbrukningen i Uddevalla kommun. Industriförbrukningen motsvarade i 

medeltal 25 liter per person och dygn medan 22 liter per person och dygn gick till 

allmän service. Skillnaden mellan total förbrukning och totalt debiterad förbrukning 

avspeglar vattenförlusterna. Dessa uppgick till i medeltal 43 liter per person och dygn 

för tioårsperioden 2009–2018.  

199



 

 

 

Uppdrag: 299342, Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun 2020-03-10 

Beställare: Västvatten AB Utkast 

 

O:\GBG\299342\H\_Text\Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun.docx 

16(55) 

 

Figur 6. Specifik vattenförbrukning i Uddevalla kommun under perioden 2009–2018, baserat på statistik 
från VASS (Svenskt Vatten 2019b). 

Det framtida behovet kan beräknas utifrån antaganden om hur vattenförbrukningen 

sett ut historiskt ifråga om försörjning till hushåll respektive vad som totalt levererats. 

Dricksvattenbehovet i Uddevalla kommun år 2010 redovisas i Tabell 2, där även 

behovet framräknats för år 2020 och vart tionde år fram till år 2100. Utgångspunkten i 

denna beräkning är folkmängden, där trenden i kommunens prognos för perioden 

2019–2028 använts för att framräkna antalet kommuninvånare år 2020, 2030 osv. 

fram till år 2100. Framräkningen är inte justerad utifrån SCB:s rikstäckande prognos, 

och kan därför vara överskattad (jfr. Figur 3). Uppgiften om anslutningsgrad i Tabell 2 

är hämtad från statistik för Uddevalla kommun (Svenskt Vatten 2019b). Enligt denna 

framräkning sker en långsam ökning i andelen av befolkningen som är anslutna till 

allmän vattenförbrukning, vilket motsvarar en minskning i enskild förbrukning.  

 

Dricksvattenbehovet för allmän förbrukning anges i Tabell 2 dels för enbart hushållens 

förbrukning, dels för totalförbrukningen, vilken är nästan dubbelt så stor och täcker in 

behovet för allmän service och industrier. För den totala förbrukningen har även 

beräknats maxdygnet, där maxdygnfaktorn för den framräknade folkmängden för olika 

år har avlästs ur diagram i P83 (Svenskt Vatten 2001). Den totala förbrukningen 

beräknas för mål-året 2020 uppgå till i medeltal 138 l/s (max 198 l/s). För mål-året 

2050 väntas en relativt liten ökning, till omkring 181 l/s (max 256 l/s). För mål-året 

2100 beräknas totalförbrukningen vara i medeltal 254 l/s (max 350 l/s).  

 

Om istället befolkningsutvecklingen i Uddevalla skulle följa SCB:s prognos för 

befolkningsutveckling, sådan den beräknats för Sverige som helhet, så skulle detta 

innebära ett lägre framtida vattenbehov, jfr Figur 3. Folkmängden i Uddevalla kommun 

enligt SCB:s framskrivning skulle vid år 2050 då uppgå till ca 65 600 personer. Detta 

skulle när det gäller den allmänna vattenförsörjningen motsvara en totalförbrukning av 

161 l/s (maxdygn 229 l/s) och när det gäller den enskilda vattenförsörjningen 25 l/s. 

SCB:s framskrivning slutar för närvarande med år 2070, men om utvecklingen 
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extrapoleras linjärt till år 2100 skulle folkmängden år 2100 uppgå till ca 77 500 

personer. Detta skulle motsvara en totalförbrukning av 193 l/s (maxdygn 272 l/s) för 

allmän vattenförsörjning och 28 l/s för enskild vattenförsörjning. 

Tabell 2. Dricksvattenbehov i Uddevalla kommun år 2010 och framräknat fram till år 2100 (medelvärden). 
Totalförbrukning inkluderar läckage. Fetmarkerat är nutid och de mål-år som används i denna 
vattenförsörjningsplan (2020, 2050 och 2100). 

   Allmän vattenförbrukning (l/s)  Enskild (l/s) 

År 
Folkmängd, 
prognosa 

Kommunal 
anslutningb 

Hushålls-
förbrukningc 

Total 
förbrukningc 

Totalförbrukning 
maxdygn 

Hushålls-
förbrukning 

2010 51 900 76% 66 140 202 21 

2020 57 200 76% 73 138 198 23 

2030 62 900 76% 81 153 218 25 

2040 68 500 77% 88 167 237 27 

2050 74 000 77% 96 181 256 29 

2060 79 600 77% 103 196 275 30 

2070 85 200 77% 111 210 294 32 

2080 90 800 78% 118 225 313 34 

2090 96 400 78% 126 239 331 36 

2100 101 900 78% 134 254 350 37 
aAvrundat till närmaste hundratal. För år 2030 och framåt framräknat enligt trenden i kommunens prognos för 
perioden 2019–2028. 
bAnslutningsgraden förväntas utvecklas enligt trend för femårsperioden 2014–2018. 
cBaserat på medelvärdet av specifik förbrukning per år, tioårsperioden 2009–2018. 

3.3 ENSKILD VATTENFÖRSÖRJNING 

Den enskilda vattenförsörjningen avser dricksvattenförsörjningen utanför kommunalt 

verksamhetsområde och täcker in hushåll och samfälligheter som får sitt vatten via 

egen täkt (se definitioner i avsnitt 2.2). I framräkningen av det totala behovet för 

enskild försörjning har antagandet varit att den enskilda försörjningen enbart ska 

täcka hushållsbehovet av vatten (inga vattenförluster på ledningar etc.). Antagandet 

har även varit att hushåll utanför kommunalt verksamhetsområde gör av med samma 

mängder som hushåll inom kommunalt verksamhetsområde. Det finns ingenting som 

talar för att det skulle skilja mycket mellan enskild och allmän vattenförsörjning när 

det gäller förbrukning. SCB använder exempelvis statistik för allmän försörjning när de 

bedömer förbrukningen i enskilda hushåll. 

 

Den enskilda vattenförsörjningen beräknas ligga strax över 20 liter per sekund som 

medeltal år 2020 (Tabell 2). Prognosen är att den inte kommer att öka särskilt mycket 

fram till år 2100, vilket påverkas av att anslutningsgraden till det kommunala systemet 

beräknas öka något. Givetvis är denna prognos behäftad med stora osäkerheter. 

Sommartid ökar vattenuttagen i fritidshusen till följt av säsongsboende, och det saknas 

för närvarande underlag att bedöma behoven i dessa avseenden. 

 

Många av de nya tätorterna i Uddevalla har tillkommit genom att tidigare 

fritidshusområden omvandlats till permanentbostäder och kompletterats med 

tillhörande markexploatering. Områden där allt fler fritidshus används som 

permanentbostäder brukar benämnas omvandlingsområden. Omvandlingsområden 

kan uppstå genom aktiv samhällsplanering där befintliga områden får nya detaljplaner 

som tillåter en annan typ av boendestandard. Omvandlingsområden kan också 

tillkomma genom att invånarna börjar nyttja sina fritidshus för permanentboende. 
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Omvandling från fritidshusbebyggelse till permanentbebyggelse ställer höga krav på 

kommunen, dels för att människor brukar förvänta sig en högre standard på sitt 

åretruntboende, dels för att dessa områden ofta ligger långt ifrån övrig 

tätortsbebyggelse och infrastruktur. När det gäller vattenförsörjningen kan den 

tidigare enskilda försörjningen skapa problem genom brist på tjänligt dricksvatten. 

Omvandlingen av fritidshus till permanentbostäder har sedan 2001 gått relativt 

långsamt. För vissa områden, såsom Ammenäs och Ulvesund, kan man i statistiken 

utläsa en tydlig trend, att fritidshusområden anslutits till kommunalt VA (jfr Figur 5).  

 

Nyckelkodsområden (Nyko-områden) är den geografiska inledning som används inom 

kommuner för att ta fram olika typer av kommunal statistik, där Nyko-1 är den grövsta 

indelningen (stora områden) och Nyko-6 är den minsta. SCB för statistik över antalet 

bostäder per Nyko-4 nivå som genomgår omvandling från fritidshus till 

permanentbebodda bostäder, och bedömer en sammanvägd trend utifrån omvandling 

samt befolkningsförändring. För gångna åren kan i detta avseende en ökande trend 

noteras i områdena Ljungskile glesbygd, Ulvesund, Ammenäs, Herrestad glesbygd, 

Berg Östra samt i Berg Västra. 

3.4 ÖVRIGA VATTENBEHOV 

Utöver människors hushållsbehov finns behov av vatten inom jordbruket och industrin, 

där det används för olika syften och med olika vattenkvaliteter. Jordbrukets 

vattenanvändning omfattar främst djurhållning och bevattning. En karta över 

markanvändningen i Figur 7 indikerar vilka områden som är öppen mark och som 

således potentiellt skulle kunna användas inom jordbruket. Samma karta innehåller 

även jordbruksblock, vilket anger vilka områden som användes inom jordbruket för 

betesmark och åkermark under 2019. Jordbruksblocket Åkermark återfinns inom hela 

kommunen, förutom vid Herrestadsfjället, och stora delar av den öppna marken i 

kommunen användes således av jordbruket under detta år. Betesmark återfinns mer 

sporadiskt inom kommunen, men större områden finns exempelvis i trakterna av 

Södra Munkeby ute på Bokenäset, i riktning mot Fiskebäckskil. 

 

Jordbruksverket för statistik över hur åkerarealen används inom respektive kommun 

och över antal lantbruksdjur efter kommun och djurslag (Jordbruksverket 2019). Det 

finns schablonvärden för att beräkna vattenbehovet utifrån vilka grödor som används 

och vilka lantbruksdjur som finns (Jordbruksverket 2018). Hittills har jordbrukets 

vattenbehov i vårt land i hög grad tillgodosetts genom nederbörden. På senare år har 

dock bevattning blivit en allt mer aktuell fråga pga. torka och höga temperaturer. Uttag 

av grund- eller ytvatten för att täcka vattenbehovet för grödor och lantbruksdjur görs 

delvis redan, alternativt förses djur med kommunalt vatten.  

 

Ökade vattenuttag kan bli nödvändigt i framtiden för att täcka jordbrukets 

vattenbehov, till följd av längre torrperioder med utebliven nederbörd. Jordbruksverket 

har tagit fram prognoser för år 2030 för olika scenarier vad gäller grödor och 

lantbrukets djur (Jordbruksverket 2018). Dessa prognoser är på länsnivå men kan 

eventuellt överföras till kommunnivå. Det är rimligt att tänka att de områden som år 

2019 användes för betesmark och åkermark (Figur 7) även framöver kommer att 

användas för detta ändamål. Även öppen mark utanför jordbruksblock kan komma att 

tas i anspråk vid utökad jordbruksproduktion med tillhörande ökning i vattenbehoven.  
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Figur 7. Markanvändning i Uddevalla kommun samt jordbruksblock som visar vilka områden som 
användes för betesmark och åkermark under 2019 (Jordbruksverket 2019).  

Industrins vattenanvändning täcks till delar genom kommunalt vatten (motsvarande i 

medeltal 25 liter per person och dygn enligt VASS-statistiken, se avsnitt 3.2). 

Industriförbrukningen av kommunalt vatten i Uddevalla har på senare år minskat i flera 

bolag (Axtelius 2020). Någon närmare information om industrins nuvarande eller 

framtida sammantagna vattenuttag i kommunen har inte funnits att tillgå. Det är 

vanligt att industrin använder stora mängder processvatten (både söt- och saltvatten), 

som dock återförs på närliggande ställe som uttaget sker. Kylvatten återförs 

obehandlat men där processvatten behöver renas. SCB sammanställer statistik över 

industrins vattenuttag enbart på länsnivå (SCB 2020b), vilket geografiskt är på en 

alltför grov skala för att vara användbart i en kommunal vattenförsörjningsplan. 
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4 METOD FÖR PRIORITERING AV VATTENRESURSER 

För bedömningen av vattenresurserna användes Multikriterieanalys (MKA). Det är en 

metod som kan tillämpas för att systematiskt analysera vattenresurser och prioritera 

dessa inom exempelvis en kommun. Den MKA-metod som användes har framtagits av 

specialister inom vattenresursplanering och dricksvattenförsörjning på Tyréns 

(Törneke m.fl. 2016). Strukturen i denna MKA är inspirerad av Svenskt Vattens 

hållbarhetsindex (Svenskt Vatten 2019a), vilket i sin tur utgår från Bruntland-

kommissionens kategorisering av begreppet hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet.  

 

Multikriterieanalysen upprättades i samarbete mellan kommunen och Tyréns, och en 

workshop genomfördes den 14 januari 2020 där förslag till bedömningar gjordes, 

antaganden diskuterades och en diskussion fördes om möjliga framtida vattenresurser. 

Nedan beskrivs steg för steg vad som ingår i MKA-metoden samt vilka antaganden som 

gjorts vid tillämpningen av denna metod på vattenresurserna i Uddevalla.  

4.1 SYFTE OCH URVAL 

Som tidigare nämnts är syftet med vattenförsörjningsplanen att prioritera yt- och 

grundvattenresurser inom eller gränsande till Uddevalla kommun som kan användas 

som större allmän dricksvattentäkt, alternativt används som kommunal vattentäkt 

idag. Detta ska göras mot tidshorisonterna år 2050 och år 2100. Enligt denna 

formulering är det alltså både ytvattenresurser i form av sjöar och vattendrag samt 

grundvattenresurser som ska beaktas och prioriteras. Samtidigt måste resurserna vara 

av en tillräcklig storlek för att anses intressanta. I MKA:n behöver också antalet 

vattenresurser begränsat så att det blir hanterbart och möjliggör jämförelser av olika 

vattenresurser. Nedan framgår de skall-krav som ligger till grund för urvalet av 

vattenresurser i MKA:n. 

4.2 IDENTIFIERING AV VATTENRESURSER, SKALL-KRAV 

För att identifiera vattenresurser relevanta för allmän dricksvattenproduktion i 

kommunen och som därmed bedömdes i MKA:n antogs följande skall-krav: 

 

A. Den beräknade uttagskapaciteten ska vara minst 1 liter/sekund. 

B. Befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om 

uttagskapaciteten är lägre än 1 liter/sekund. 

C. Ytvattenresurser utgörs av delavrinningsområden vilka måste innehålla minst 

en vattenförekomst i form av vattendrag eller en sjö. 

 

Det första skall-kravet (A) syftar till att begränsa antalet vattenresurser och inte få med 

små resurser som inte är av ett allmänt intresse. Det andra kravet (B) innebär att alla 

befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om uttagskapaciteten 

kan vara låg. Det tredje kravet (C) har tagits med av praktiska skäl. Uppgifter om 

flöden finns på avrinningsområdesnivå och inte för varje mindre sjö och vattendrag. 

För att avrinningsområden ska tas med i analysen krävs dessutom att det finns en 

någorlunda stor vattenresurs där det går att göra uttag av vatten. Genom att endast ta 

med avrinningsområden med vattenförekomster upptagna i VISS försvinner sjöar 

mindre än 1 km
2

 och vattendrag med avrinningsområden som är mindre än 10 km
2

. 
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4.3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

En rad olika aspekter behöver bedömas för varje vattenresurs som uppfyller skall-

kraven. I multikriterieanalysen gjordes bedömningen med utgångspunkt i fem olika 

målområden: Tillgång, Kvalitet och säkerhet, Påverkan och hot, Robusthet mot 

klimatförändringar samt Genomförbarhet (kolumnen längst till vänster i Tabell 3). För 

varje målområde definierades två eller tre nyckelkriterier, vilka förtydligar hur 

målområdet ska bedömas. För varje nyckelkriterium definierades därefter aspekter, 

vilket är de parametrar som konkret bedöms för vardera vattenresursen. Sammantaget 

bedömdes ett trettiotal olika aspekter, se Tabell 3. Valet av aspekter har delvis styrts 

av tillgången till underlagsdata och GIS-material. 

Tabell 3. Bedömningsgrunder vid multikriterieanalys av vattenresurser inom eller gränsande till Uddevalla 
kommun. 

Målområde Nyckelkriterier och aspekter  
Tillgång Nutida tillgång: Framtida tillgång: 

 

 
Uttagsmöjlighet 2020 Uttagsmöjlighet 2050 

 

  
Uttagsmöjlighet 2100 

 

Kvalitet och 
säkerhet Dricksvattenkvalitet: Leveranssäkerhet: Skydd:  

Råvattenkvalitet i 
vattentäkter 

Grad av oberoende Vattenskyddsområde 

 
Kemisk status 

 
Tätande jordlager 

 
Sjödjup 

  

Påverkan och hot Infrastruktur: Verksamheter: Avloppsvatten:  
Större allmänna vägar Miljöfarlig verksamhet Avloppsreningsverk 

 
Järnvägar Förorenade områden Enskilda avlopp 

(privatab)  
Transportleder farligt gods Jordbruksmark i bruk 

(jordbruksblock) 
Enskilda avlopp 
(samfälligheter) 

Robusthet mot 
klimatförändring Framtida tillgång:a Kvalitet: Påverkan och hot:  

Uttorkningstendenser idag Saltvatteninträngning  Skredkänsliga områden 
  

Vattentemperatur 
 

Genomförbarhet Intressekonflikter: 
Integration med 
befintligt system: 

Rådighet och behov av 
tillstånd:  

Berg- och grustäkter Avstånd till 
verksamhetsområde 

Kommuntillhörighet 

 
Enskilda vattentäkter (privata 
och samfälligheter) 

Avstånd till 
råvattenledning/intag 

Vattendom 

 
Energibrunnar Kommunala råvattentäkter 

 
Naturskyddsområden 

  

a Frågan behandlas även i beräkningen av framtida tillgång, se målområdet Tillgång. 
bMed hjälp av slamtömningsregister från Uddevalla Energi har det kartlagts på vilka fastighetsadresser det sker 
tömning av slam, och från vilken typ av anläggning. 
 

För målområdet tillgång beräknades uttagbara flöden för nutid och framtid på en 

normerad skala med hänsyn till klimatpåverkan (se nedan). För målområdena Kvalitet 

och säkerhet samt Påverkan och hot bedömdes de olika aspekterna i Tabell 3 på en 

skala från låg (värdet 0,5, minst gynnsamt), medel (värdet 0,75) till hög (värdet 1, mest 

gynnsamt). Robusthet mot klimatförändring bedömdes på en skala från ej robust 

(värdet 1), delvis robust (värdet 2) till robust (värdet 3). Genomförbarhet bedömdes 
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likaså på en skala från ej genomförbart (1), delvis genomförbart (2) till genomförbart 

(3).  

4.3.1 NUTIDA UTTAGSMÖJLIGHETER 

Kapaciteten för ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) beräknades som 9,99% av 

medellågvattenföringen (MLQ) vid delavrinningsområdets utlopp. Detta sätt att räkna 

föreslås som ett exempel i Vägledningen till regional vattenförsörjningsplanering 

(Havs- och vattenmyndigheten 2020). Räknesättet säkerställer att minst 90 % av 

lågvattenföringen i ett vattendrag finns kvar i syfte att inte skada ekosystemet. 

Flödesstatistik vid respektive delavrinningsområdes utloppsnod inhämtades från SMHI 

(2020a) avseende total stationskorrigerad vattenföring, vilket tar hänsyn till dämningar 

etc. Sjöar skiljer sig från vattendrag bland annat genom att de har en 

magasineringsförmåga. Detta föranleder dock inga undantag från principen om att 

bibehålla ett nödvändigt lägsta-flöde ut från ett delavrinningsområde.  

 

SGU:s karta Grundvattenresurser i Uddevalla kommun (K 108) har legat till grund för 

bedömningen av uttagsmöjligheter av grundvatten, såväl i jord som i berg (SGU 

2008b). Denna karta som är på skalan 1:50 000, visar uttagsmöjligheterna i 

kategorierna <1, 1-5 samt 5-25 liter/sekund. Dessa kategorier avser ett uttag inom ett 

relativt begränsat område, en vattentäkt. Till K 108 finns en beskrivning, som ger en 

fördjupad beskrivning av uttagsmöjligheterna, i synnerhet för området Backamo-

Grinneröd där fältarbeten har genomförts (SGU 2008a).  

 

Som jämförelse till den uttagskapacitet som SGU anger för en vattentäkt, beräknades 

den totala grundvattenbildningen för respektive grundvattenresurs (magasin). SGU har 

bedömt att ett utnyttjande på upp till 50 procent av den årliga grundvattenbildningen 

kan vara acceptabel, om inte värden som markstabilitet, känsliga våtmarker etc. 

påverkas negativt. Vid uttag över 90 procent bedöms risken för påverkan som mycket 

stark och den höga utnyttjandegraden bedöms påverka grundvattenflödena negativt 

(SGU 2013). För varje grundvattenresurs beräknades den årliga grundvattenbildningen 

med hänsyn till täckande jordart baserat på jordartskartan (fint material 375 mm/år 

eller grovt material 450 mm/år). Vidare ansattes 50 % av den årliga 

grundvattenbildningen som ett mått på den potentiella uttagsmöjligheten inom varje 

grundvattenresurs (medelvärden, det lägre spannet för det område där Uddevalla 

ligger), se metod i Rodhe m.fl. (2006). Det ska framhållas att ett tillräckligt antal 

brunnar fordras för att inom en grundvattenresurs ta ut dessa mängder. 

4.3.2 FRAMTIDA UTTAGSMÖJLIGHETER 

Klimatets utveckling framöver beror på hur atmosfärens innehåll av växthusgaser 

förändras. För att kunna studera framtidens klimat, och dess effekter på vattenresurser 

och vattenuttag, behöver antaganden göras om hur utsläppen av växthusgaser 

kommer att bli. FN:s klimatpanel redovisar kontinuerligt rapporter gällande jordens 

framtida klimat. Resultaten baserades på nya möjliga utvecklingsvägar, så kallade RCP-

scenarier (Representative Concentration Pathways). Bedömningen av klimatpåverkan 

har i denna vattenförsörjningsplan utgått från de scenarier som internationellt går 

under benämningen RCP4.5 och RCP8.5 (Stocker 2013). Siffran är ett mått på 

strålningsdrivningen, och avspeglar mängden växthusgaser i atmosfären. Ju högre 

värde, desto mer växhusgaser som blockerar solenergin från att stråla ut i rymden 

igen, och desto varmare blir det på jorden.  

 

Denna vattenförsörjningsplan har tagit utgångspunkt i scenariot RCP8.5, vilket är det 

värre av nämnda scenarion. Detta scenario karakteriseras av följande förhållanden 

(SMHI 2015): 
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• Koldioxidutsläppen är tre gånger dagens vid år 2100 och metanutsläppen ökar 

kraftigt, 

• Jordens befolkning ökar till 12 miljarder vilket leder till ökade anspråk på betes- 

och odlingsmark för jordbruksproduktion, 

• Teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet fortsätter, men långsamt, 

• Stort beroende av fossila bränslen, 

• Hög energiintensitet, 

• Ingen tillkommande klimatpolitik. 

När denna vattenförsörjningsplan tas fram finns inga allmänt tillgängliga verktyg för 

att beräkna framtida klimatjusterad vattenföring och uttagskapacitet i grund- eller 

ytvattenresurser. Redan idag tillhandahåller dock SMHI så kallade klimatindex, mått 

som har bäring på uttagskapacitet i såväl ytvatten som grundvattentäkter. Nuvarande 

data presenteras för perioderna P1 (åren 1961-1990), P2 (1991-2013), P3 (2021-2050) 

och P4 (2069-2098). Klimatindex för P3 och P4 användes för att beräkna framtida 

uttagsmöjligheter för mål-året 2050 respektive mål-året 2100, vilket beskrivs i det 

följande. 

 

Den lokala årstillrinningen väntas öka i framtiden, där SMHI:s simuleringar för 

Örekilsälven bedöms vara överförbara till Bäveån och andra vattendrag i Uddevalla 

kommun (SMHI 2020a). Samtidigt förändras antalet dagar då tillrinningen är låg, dvs. 

antalet dagar med lågvattenföring. Fram till år 2040 väntas en minskning, därefter en 

ökning senare delen av seklet. Störst blir ökningen i antalet dagar med lågvattenföring 

i klimatscenario RCP8.5. Detta avspeglas i det klimatindex som kallas Antal dagar med 

lågflöde (lågflödesdagar) ger ett mått på risken att flödena ska bli så låga i sjöar och 

vattendrag att det inte längre går att ta ut nödvändiga mängder vatten. Inträffar detta i 

kombination med en värmebölja, då den kommunala vattenproduktionen ofta är som 

högst, riskerar förhållandet att bli extra kritiskt och vattenbrist uppstå.  

 

För att beräkna framtida uttagsmöjligheter av ytvatten beräknades följande: 

 

𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 = 𝑀𝐿𝑄 ∙ 0,099 ∙
𝐿𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑
𝐿𝑃,𝑚å𝑙å𝑟

 

 

där 𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är det klimatjusterade uttagsflödet per delavrinningsområde för den period 

inom vilken mål-året ligger, 𝑀𝐿𝑄 är medellågvattenföringen (statistik för 1980 till 

2010, ett uttag på 9,99 % tillåts), 𝐿𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑 är antalet dagar med lågvattenflöde i nutida 

period, och 𝐿𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är antalet dagar med lågflöde för den period inom vilken mål-året 

ligger. Här valdes klimatindex för perioden P2 för att representera nutid (år 2020), P3 

för att representera år 2050 och P4 för att representera år 2100.  

 

När det gäller framtida tillgång i grundvattentäkter är även detta svårbedömt, och i 

nuläget tillhandahåller inte SGU sådana uppskattningar. Förutom den magasinerande 

förmågan är växtsäsongens längd en viktig faktor att ta hänsyn till, eftersom 

grundvattenmagasinen fylls på endast den tid på året då inte växterna behöver 

markvattnet. Klimatindexet Växtsäsongens längd är definierad som skillnaden mellan 

sluttidpunkt och starttidpunkt. Ju längre vegetationsperiod, desto kortare tid på året 

som nederbörden fyller på grundvattenmagasinen. Även ytvattenmagasin påverkas, 

men vid kraftiga skyfall kan dessa fyllas på även under växtsäsong. Starttidpunkt för 

vegetationsperioden är första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod 

då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C. Sluttidpunkt är sista dagen i årets sista 
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fyradagarsperiod med dygnsmedeltemperatur över 5°C. Indexet baseras enbart på 

temperatur och tar inte hänsyn till solinstrålning. 

 

För att beräkna framtida uttagsmöjligheter av grundvatten med hänsyn till 

växtsäsongens längd beräknades följande: 

 

𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 = 𝐺𝑉𝐵 ∙ 0,5 ∙
𝑉𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑
𝑉𝑃,𝑚å𝑙å𝑟

 

 

där 𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är det klimatjusterade uttagsflödet för den period inom vilken mål-året 

ligger, 𝐺𝑉𝐵 är grundvattenbildningen (av vilken ett uttag på 50 % tillåts), 𝑉𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑 är 

växtsäsongens längd i nutid (2020), och 𝑉𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är växtsäsongens längd för den period 

inom vilken mål-året ligger (2050 resp. 2100).  

 

Det ska framhållas att de klimatjusterade uttagsflödena 𝑈2050 och 𝑈2100 inte är några 

definitiva mått på uttagsmöjligheter. Istället är det ett mått på uttagsflöde justerat 

utifrån ökat antalet dagar med lågflöde (för ytvatten) och förlängd växtsäsong 

(grundvatten). Givet sina begränsningar användes 𝑈2050 och 𝑈2100 som mått på de 

framtida uttagsmöjligheterna till följd av klimatförändringar (år 2050 och 2100). 

4.4 PRIORITERING AV VATTENRESURSER 

Med multikriterieanalysen görs en poängsättning av vattenresurserna med hänsyn till 

de aspekter som valts, vilket ligger till grund för prioriteringen av vattenresurser. 

Poängen för varje aspekt summeras till en totalpoäng för respektive nyckelkriterium, 

vilket i sin tur ger ett indexpoäng för respektive målområde. Detta index presenteras 

även som en rangordning, där den vattenresurs som ligger bäst till får högsta poäng 

och den som ligger sämst till får lägsta poäng. 

 

Målområdena ”Tillgång”, ”Kvalitet och säkerhet” samt ”Påverkan och hot” utgör en 

huvudgrupp. En annan huvudgrupp är ”Robusthet mot klimatförändringar” (jfr Tabell 3) 

och ytterligare en annan är Genomförbarhet. Varje huvudgrupp poängsätts, och kan 

därefter jämföras med varandra. Ett viktigt steg i multikriterieanalysen består i att 

relatera de olika huvudgrupperna mot varandra, och här finns även möjlighet att vikta 

dessa huvudgrupper. Exempelvis går det att tillskriva ”Robusthet mot 

klimatförändringar” större eller mindre betydelse. Likaså kan ”Genomförbarhet” ges 

större eller mindre betydelse i analysen. Se avsnitt 6.2. 

 

Prioriteringen genomfördes i samråd med tjänstemän inom Uddevalla kommun och 

Västvatten vid ett arbetsmöte den 28 februari 2020. Som utgångspunkt användes dels 

poängsättningen från multikriterieanalysen, dels vad tillgångarna kan tillgodose av 

framtida dricksvattenbehovet för kommunen som helhet (mål-åren 2050 och 2100). 

För vardera prioriterade vattenresurs identifierades lämpligt användningsområde inom 

den kommunala vattenförsörjningen i relation till det framtida dricksvattenbehovet. 
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5 MULTIKRITERIEANALYS 

5.1 GRUNDVATTENRESURSER 

Förekomsten av grundvattenmagasin inom de huvudavrinningsområden som täcker in 

Uddevalla kommun illustreras i Figur 8, med uttagkapaciteter enligt SGU (2008b) och 

med den numrering som används i denna vattenförsörjningsplan. I kommunen finns 

ett fåtal sand- och grusavlagringar som går i dagen, så kallade öppna magasin, andra 

är slutna magasin. Den största grundvattenresursen Backamo-Ginneröd ligger i södra 

delen av kommunen (nr. 10), och omfattar flera olika delområden. Vissa delområden av 

denna vattenresurs bedöms ha en uttagskapacitet av 5–25 l/s, vilket skulle räcka till att 

försörja ca 800–4000 hushåll med dricksvatten. Här finns också vissa förutsättningar 

för inducerad infiltration av ytvatten från Grinnerödssjön. Denna grundvattentillgång, 

som till stora delar i övrigt bedöms ha uttagskapaciteten 1–5 l/s, men inom ett par 

områden även 5–25 l/s, har varit föremål för detaljerade undersökningar av SGU med 

bland annat markradar (SGU 2008a).  

 

Inom övriga delar av kommunen är grundvattentillgångarna begränsade, men 

förekommer både i jord och berg. Uttagsmöjligheter inom nedre delen av intervallet 1-

5 l/s rapporteras för Häljeröd (nr. 8) och Annedal (nr. 9), vilka båda ligger på västra 

sidan om sjöar utanför Ljungskile (Häljeredssjön respektive Kolbengtserödssjön). 

Uttagskapaciteter inom intervallet 1-5 l/s har även bedömts föreligga i Järpered (nr. 2) 

nära Fagerhult och Kvarnehagen (nr. 3) i trakterna av Lane-Ryr i den nordöstra delen av 

kommunen, samt i Berga (nr. 1) som ligger längs motorvägen E6 norr om Uddevalla 

tätort. Samtliga dessa är öppna grundvattenmagasin, vilket innebär att skyddande 

tätskikt av finare jordarter saknas. 

 

Förutsättningar finns för att i vissa områden utvinna grundvatten ur sand och grus 

under lager av lera. Dessa så kallade slutna grundvattenmagasin är mer eller mindre 

naturligt skyddade mot föroreningar som sprids på markytan genom tätande lager, 

och områdena markeras med skraffering i Figur 7. Slutna grundvattenmagasin är 

sårbara för förorening inom sina inströmningsområden, vilka dock kan ligga långt ifrån 

en potentiell uttagspunkt. I slutna grundvattenmagasin kan jordborrade brunnar vara 

bra alternativ till bergborrade brunnar för enskilda, samfällighets- eller mindre 

kommunala vattentäkter. Slutna grundvattenmagasin förekommer i områden i centrala 

Uddevalla (nr. 6) samt i Herrestad (nr. 4), en bedömning som baseras på kännedom om 

friktionsjord under leran. Här bedöms uttagskapaciteten vara i intervallet 1–5 l/s.  

 

Vattenresurser i urberg finns på några olika platser i kommunen och den generella 

uttagskapaciteten i berggrunden illustreras i Figur 9. Söder om Herrestad finns en 

områdesmässigt stor urbergsresurs (benämnd Unda). Mindre resurser finns vid 

Gustavsberg (Hässleröd), i Skredsvik (Gullmarsberg), i Lane (Fagerhult) och i Lane-Ryr 

(Kyrkebyn), och uttagsmängder för dessa har redovisats av SGU (2008b). 

Kapacitetsdata från bergborrade brunnar i SGUs brunnsarkiv har använts för att 

definiera områden med olika möjligheter till uttag ur berggrunden. Generellt är 

uttagsmöjligheterna högre i berggrunden i östra delen av kommunen. Områden med 

angiven kapacitet över 1,7 l/s (6 000 l/h) finns dock i hela kommunen. Kartbilden i 

Figur 9 anger även uttagskapacitet i specifika bergborrade brunnar i kommunen. På 

flera håll i kommunen har man konstaterat uttagsmängder i intervallet 10–25 l/s, och 

på ett par platser till och med i intervallet 24–140 l/s. Ute på Bokenäset är 

uttagsmängderna generellt lägre, dock i några fall i intervallet 5–10 l/s. Informationen, 

som är hämtad från brunnsarkivet, härrör från den kortvariga pumpning som görs vid 

etableringen av brunnen (SGU 2019) och ger därför inte information om den långsiktigt 

uthålliga mängden som kan tas ut. 
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Figur 8. Grundvattenresurser i jord inom Uddevalla kommun från kommunkarteringen (SGU 2008b), där 
nummer 1–10 är vattenresurser som uppfyller skall-kraven i denna vattenförsörjningsplan. 
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Figur 9. Grundvattenresurser i urberg inom Uddevalla kommuns huvudavrinningsområden, med generell 
uttagkapacitet i berggrund kompletterat med uppmätt uttagskapacitet i bergborrade brunnar (SGU 2008b; 
SGU 2019; VISS 2020). Vattenresurser numrerade 11–15 uppfyller skall-kraven i denna 
vattenförsörjningsplan. 

5.1.1 URVAL OCH TILLGÅNG 

I Uddevalla kommun har SGU redovisat tio grundvattenresurser i jord (nr. 1–10) och 

fem grundvattenresurser i berg (nr. 11–15), med uttagskapacitet enligt Tabell 4. 

Samtliga dessa resurser i jord uppfyller skall-kraven och flera är förbundna genom den 

så kallade Berghemslinjen som från Backamo-Grinneröd går i nordvästlig riktning mot 

Herrestad (SGU 2008a). Generellt är uttagskapaciteten i jord betydligt högre än i berg, 
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och därför uppfylls skall-kraven för resurser i berg enbart i kraft av att där finns 

befintliga kommunala vattentäkter. En uttagskapacitet i berg på 200-600 l/h motsvarar 

endast 0,056-0,167 l/s och uttagskapaciteten 600-2000 l/h motsvarar 0,167-0,556 l/s. 

Grundvattenresurs nr. 12 uppfyller inte skall-kraven.  

 

I Tabell 4 anges även uttagskapacitet beräknat utifrån 50 % av grundvattenbildningen. 

Detta ger ett mått på vad som maximalt skulle kunna tas ut i genomsnitt, om flera 

vattentäkter anlades inom vattenresursen. Jämfört med SGU:s bedömning antyder 

dessa siffror att betydligt högre mängder skulle kunna tas ut i resurserna nr. 4 (Torp) 

och 10 (Backamo-Grinneröd). Detta sätt att räkna tar inte hänsyn till magasinsvolym, 

och ska därför endast ses som en grov indikation. Tabell 4 visar också att 

uttagsmöjligheterna i berg är betydligt lägre än i jord, vilket beror på att porvolymen 

och magasinet är mycket mindre i berg än i jord. Här ska framhållas att Fagerhult och 

Kyrkebyn utgör välfungerande kommunala grundvattentäkter i dagsläget. Nuvarande 

kapacitet i Fagerhult och Kyrkebyn/Lane-Ryr motsvarar 0,7 l/s respektive 0,6 l/s 

(Tabell 1). Detta är något högre än den beräknade grundvattenbildningen i dessa 

områden (Tabell 4). 

 

Det finns ytterligare grundvattenresurser i jord, numrerade 16–28 och lokaliserade 

enligt Figur 8. Dessa grundvattenresurser har enligt SGU:s kartläggning en lägre 

uttagskapacitet än 1 l/s (SGU 2008b) och finns kortfattat beskrivna av SGU (2008a). 

Fastän de inte uppnår skall-kraven kan dessa vattenresurser vara av lokalt intresse som 

enskilda vattentäkter (se avsnitt 6.3.4 avseende vattenförsörjningen på Bokenäset).  

Tabell 4. Grundvattenresurser i jord och i berg i Uddevalla kommun med bedömd uttagskapacitet. 
Vattenresurser som används för allmän kommunal vattenförsörjning i dagsläget markeras i kursiv stil. 
Resurserna nr. 1–9 har namngivits utifrån lokala ortsnamn, nr. 10–15 har namn enligt SGU eller enligt 
benämningen av befintlig vattentäkt. 

    Uttagskapacitet 

Nr. Namn 
Uppnås skall-
krav?a Täkttyp SGU, enhet 

Grundvattenbildning, 
l/s 

1 Berga Ja Jord 1-5 l/s 1,1 

2 Järpered Ja Jord 1-5 l/s 0,8 

3 Kvarnehagen Ja Jord 1-5 l/s 1,4 

4 Torp Ja Jord 1-5 l/s 12 

5 Liden Ja Jord 1-5 l/s 1,5 

6 Uddevalla Ja Jord 1-5 l/s 6,9 

7 Östra Kuröd Ja Jord 1-5 l/s 2,0 

8 Häljeröd Ja Jord 1-5 l/s 0,8 

9 Annedal Ja Jord 1-5 l/s 1,9 

10 Backamo-Grinneröd Ja Jord 1-5, 5-25 l/s 63 

11 Gullmarsberg Ja (B)b Urberg 200-600 l/h 0,1 

12 Unda Nej (A) Urberg 200-600 l/h 0,1 

13 Hässleröd Ja (B) Urberg 600-2000 l/h 0,4 

14 Fagerhult Ja (B) Urberg 600-2000 l/h 0,4 

15 Kyrkebyn Ja (B) Urberg 600-2000 l/h 0,4 
a Inom parentes anges vilket skall-krav som avses: Den beräknade uttagskapaciteten ska vara minst 1 liter/sekund 
(A); Befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om uttagskapaciteten är lägre än 1 liter/sekund 
(B). 
b Skredsviks vattenverk tar sitt råvatten från en grund, grävd brunn. 
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5.1.2 KVALITET OCH SÄKERHET 

Bedömningen av grundvattenresurserna utifrån målområdet kvalitet och säkerhet 

redovisas i Tabell 5. Vattenkvaliteten, som täcker in aspekterna råvattenkvalitet och 

kemisk status, bedöms som god. Detta är en preliminär bedömning och i hög grad 

saknas uppgifter om vattenkvalitet inom grundvattenresursen som helhet. En närmare 

beskrivning av vattenkvalitet i enskilda brunnar och mindre vattenverk ges nedan. 

Leveranssäkerheten har att göra med grad av oberoende, och får hög poäng i kraft av 

att inga stora konkurrerande uttag av grundvatten bedömts ske i någon av 

vattenresurserna.  

 

Skydd har poängsatts utifrån förekomsten av vattenskyddsområden och tätande 

jordlager som täcker grundvattenresursen. Här är det resurserna nr. 1 och 2 som får 

högst poäng, till följd av tätande jordlager. Vattenskyddsområden med aktuella 

föreskrifter finns på flera håll i kommunen (jfr. Tabell 1). Även om vattenskyddet som 

berör Bäveåns avrinningsområde inte inrättats för att specifikt skydda grundvattnet, så 

har detta vattenskydd gett poäng för de grundvattenresurser som ligger inom samma 

område. För de bergborrade kommunala brunnarna i Hässleröd (nr. 13) Skredsvik 

(Gullmarberg, 11), Fagerhult (14), Kyrkebyn (15) finns vattenskyddsområden inrättade. 

Lägst poäng i fråga om skydd har grundvattenresurserna nr. 8 och 9 fått. Delar av 

Backamo-Grinneröd har ett naturligt skydd genom tätande jordlager, men är till största 

delen en oskyddad vattenresurs. 

Tabell 5. Medelpoäng vid bedömning av grundvattenresurser utifrån kvalitet och säkerhet samt påverkan 
och hot. 

 Kvalitet och säkerhet Påverkan och hot 

Nr. Vattenkvalitet 
Leverans-
säkerhet Skydd Infrastruktur Verksamheter Avloppsvatten 

1 1,00 1,00 1,00 0,58 0,75 1,00 

2 1,00 1,00 0,75 0,92 0,92 1,00 

3 1,00 1,00 0,75 0,92 0,83 0,75 

4 1,00 1,00 0,75 0,67 0,80 0,75 

5 1,00 1,00 0,75 0,83 0,92 1,00 

6 1,00 1,00 0,75 0,67 0,83 0,75 

7 1,00 1,00 1,00 0,50 0,75 1,00 

8 1,00 1,00 0,50 1,00 0,83 1,00 

9 1,00 1,00 0,50 0,83 0,92 1,00 

10 1,00 1,00 0,63 0,83 0,63 0,75 

11 0,88 1,00 0,88 0,92 0,83 0,88 

13 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 0,88 

14 1,00 1,00 0,88 0,92 0,83 0,88 

15 1,00 1,00 0,88 0,75 0,83 0,88 

 

Grundvattnets kemiska sammansättning har undersökts på fler än 1 000 platser i 

Uddevalla kommun, främst i enskilda vattentäkter. Resultaten har sammanställts av 

SGU, som även gjorde mer omfattande provtagningar i Backamo-Grinneröd (SGU 

2008a). Grundvattenresursen Backamo, som utgör en vattenförekomst enligt VISS, har 

både god kemisk och god kvantitativ status.  

 

I mindre grundvattenmagasin och särskilt i enskilda brunnar är vattenkvaliteten mer 

varierande. Kvalitetsproblemen i enskilt dricksvatten i Uddevalla kommun är vanligen 
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lågt pH (<6.0) och låg alkalinitet (<30mg/l) i grävda brunnar. Halterna av järn och i viss 

mån mangan i enskilt dricksvatten är här högre än normalt i landet (SGU 2008a). För 

flera av kommunens mindre dricksvattenanläggningar rapporteras förhöjda halter av 

järn och mangan, exempelvis Ljungskile Folkhögskola, Glimminge motorstadion och 

Skår sommarläger (Ronnede 2020). Fluoridhalter i bergborrade brunnar är på 

Bokenäset högre än normalt i landet. Förhöjda klorid- och natriumhalter förekommer i 

bergborrade brunnar i låglänt terräng utmed kusten. Utsläpp av avloppsvatten i 

tillrinningsområdet till dricksvattenbrunnar innebär risk för förhöjda halter av mikrober 

i dricksvattnet. Även kväve och fosfor kan spridas via avloppsvatten, men i den 

kommunövergripande sammanställningen år 2008 var endast ett fåtal prover 

påverkade av kväve och fosfor (SGU 2008a). 

 

Förhöjda kloridhalter är ett problem inom kustnära områden i Uddevalla kommun, 

även om detta inte bedömts gälla för någon av grundvattenresurserna som helhet. 

Saltvatteninträngning i grundvattnet kan orsaka att vattnet inte kan användas för 

dricksvatten eller för bevattning. När salt har konstaterats i en brunn är det i regel 

svårt att komma tillrätta med problemen. I Uddevalla kommun överstiger ca 7 % av de 

bergborrade brunnarna gränsvärdet för smakförändringar på 300 mg/l och ca 20 % 

överstiger 100 mg/l, vilket är det tekniska gränsvärdet (avseende korrosion). 

Motsvarande andelar för hela landet är 3 % respektive 9 % (SGU 2008a).  

 

Bergbrunnarna med de högsta kloridhalterna finns främst längs kusten, troligen 

orsakat av inträngande havsvatten. Även gammalt så kallat relikt saltvatten kan 

förekomma, eftersom hela kommunen ligger under högsta kustlinjen och har därför en 

gång i tiden legat under havsnivån. Nutida saltvattenpåverkan i brunnar på Bokenäset 

har studerats (COWI 2015). Baserat på konduktivitetsanalyser har man där konstaterat 

att salthalten verkar variera med topografin, med högre saltrisk i lägre liggande 

områden och lägre i högre liggande områden. Denna bild överensstämmer med den 

generella förståelsen av hur saltvatteninträngning sker. Utifrån konduktivitetsvärden 

har en riskkarta tagits fram för att beskriva brist på sött grundvatten. Denna visar att 

huvuddelen av Bokenäset bedöms ha tämligen hög alternativt tämligen låg risk för 

förhöjda salthalter, med hög risk längs kusten och låg risk i höjdområdena längre in 

från havet. 

5.1.3 PÅVERKAN OCH HOT 

Infrastruktur i form av större allmänna vägar, järnvägar samt transportleder för farligt 

gods har bedömts för respektive vattenresurs med poäng enligt Tabell 5. Högst poäng 

får grundvattenresurserna med nr. 2, 3, 11 och 14, vilka alla ligger långt från större 

vägar och transportleder. Lägst poäng får resurs nr. 6 och 7 som är lokaliserade i 

centrala Uddevalla och genomkorsade av många större vägar samt järnväg. 

 

Även verksamheter av olika slag utgör en potentiell påverkanskälla och ett möjligt hot. 

Sammantaget är alla grundvattenresurser i någon mån påverkade av miljöfarlig 

verksamhet, förorenade områden eller jordbruksmark som är i bruk. Miljöfarlig 

verksamhet förekommer främst vid grundvattenresurserna Liden (nr. 5) och vid 

Backamo-Grinneröd (nr. 10), i det senare fallet är det fordon i området vid 

naturgrustäkten som utgör en möjlig påverkanskälla. Förorenade områden 

förekommer här och var inom kommunen, exempelvis områden där det funnits varv, 

halogenerade lösningsmedel och drivmedelshantering (nr. 4) eller textilindustri samt 

kemtvätt och ytbehandling av metaller (nr. 5). Jordbruksmark som är i bruk påverkar 

främst resurserna nr. 3 och 8 som ligger ute på landsbygden och som inte har någon 

påverkan av miljöfarlig verksamhet eller förorenade områden. Vid Backamo-Grinneröd 

ligger jordbruksmarken främst på de delar som täcks av lera, vilket ger ett skydd mot 

vertikal transport. 
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Medan miljöfarlig verksamhet utgör enbart en kemisk risk för grundvattenresurser kan 

avloppsvatten utgöra både en kemisk och mikrobiologisk risk. Kommunala 

avloppsreningsverk och bräddpunkter med utsläpp till ytvatten har högst begränsad 

påverkan på grundvattenresurserna. Av större betydelse är enskilda avlopp, dels 

privata, dels samfälligheter. Med hjälp av ett slamtömningsregister från Uddevalla 

Energi har det kartlagts vid vilka fastighetsadresser det sker tömning av slam, vilket 

legat till grund för en ungefärlig lokalisering av de enskilda avloppen. Från samma 

register har även kunnat utläsas vilka anläggningar som riskerar ha utsläpp till 

grundvattnet (infiltration av något slag). Enskilda avlopp som har sluten tank eller 

motsvarande har därmed kunnat bedömas utgöra en obefintlig risk för grundvattnet. 

Mest riskutsatt i fråga om avloppsvatten är Backamo-Grinneröd (nr. 10) där det finns 

tre avloppsanläggningar som för närvarande är belagda med förbud. 

5.1.4 ROBUSTHET MOT KLIMATFÖRÄNDRING 

Målområdet robusthet mot klimatförändringar har bedömts utifrån nyckelkriterierna 

framtida tillgång, kvalitet samt påverkan och hot. När det gäller framtida tillgång har 

uttorkningstendenser idag bedömts. Här har alla grundvattenresurser i jord bedömts 

som robusta medan grundvattenresurser i berg bedömts som delvis robusta, detta 

utan att närmare analysera geologin i de sistnämnda. När det gäller kvalitet bedöms 

alla grundvattenresurserna vara robusta; saltvatteninträngning är inte ett utbrett 

problem i dagsläget men risken kan öka i framtiden. Även när det gäller 

vattentemperatur är grundvattenresurser mer robusta mot klimatförändring än 

ytvattenresurser. Påverkan och hot avser skredkänsliga områden. Skred kan 

förekomma längs Bäveån, som vissa grundvattentäkter ligger relativt nära, vilket i 

sådana fall sänkt medelpoängen. 

Tabell 6. Medelpoäng vid bedömning av grundvattenresurser utifrån robusthet mot klimatförändring samt 
genomförbarhet. 

 Robusthet mot klimatförändring Genomförbarhet 

Nr. 
Framtida 
tillgång Kvalitet 

Påverkan och 
hot 

Intressekonflik
ter 

Integration 
med befintligt 
system 

Rådighet och 
behov av 
tillstånd 

1 3,00 3,00 2,00 2,75 1,67 2,50 

2 3,00 3,00 3,00 2,75 1,67 2,50 

3 3,00 3,00 2,00 2,75 2,00 2,50 

4 3,00 3,00 2,00 2,50 1,67 2,50 

5 3,00 3,00 2,00 2,50 1,67 2,50 

6 3,00 2,50 2,00 2,50 2,33 2,50 

7 3,00 3,00 2,00 2,75 3,00 2,50 

8 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,50 

9 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,50 

10 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 

11 2,00 3,00 3,00 3,00 1,33 2,50 

13 2,00 3,00 3,00 2,50 2,33 2,50 

14 2,00 3,00 3,00 2,50 3,00 2,50 

15 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,50 
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5.1.5 GENOMFÖRBARHET 

Genomförbarhet omfattar intressekonflikter, integration med befintligt system samt 

rådighet och behov av tillstånd. När det gäller intressekonflikter finns berg och 

grustäkter som kan utgöra ett hot mot möjligheterna att ta ut grundvatten. Särskilt 

gäller detta Backamo-Grinneröd (nr. 10) och Kyrkebyn (nr. 15) där berg- och grustäkter 

finns relativt nära. Integration med befintligt system är ett nyckelkriterium som får 

högst poäng vid grundvattenresurserna nr. 7, 14 och 15. Östra Kuröd (nr. 7) ligger i 

närheten av råvattenintagen från Bäveån, medan de två sistnämnda är vattentäkter där 

det redan idag finns etablerade uttagsbrunnar och vattenverk. Rådighet och behov av 

tillstånd har fått samma poäng för alla grundvattentäkter; alla ligger inom Uddevalla 

kommun och ingen har vattendom i dagsläget. 

5.2 YTVATTENRESURSER 

Ytvattenresurser inom Uddevalla kommuns huvudavrinningsområden har bedömts på 

delavrinningsområdesnivå, se Figur 10. Uttagkapaciteten som återges i färgskalan i 

denna figur har beräknats på grundval av medellågvattenföringen vid utloppsnoden 

inom delavrinningsområdet. Detta ger en bild av den ekologiskt hållbara kapaciteten 

just vid denna punkt. Var ett råvattenintag i praktiken förläggs styrs av många olika 

hänsyn, där risker, vattenkvalitet och möjligt intagsdjup är viktiga aspekter. Sett till 

vattentillgången är det betydelsefullt om det finns större sjöar uppströms som kan 

utgöra magasin. Men även direkt i större vattendrag kan råvattenintag potentiellt 

placeras, om inte annat för att periodvis använda till infiltration.  

 

Sedan länge tillämpar Uddevalla kommun principen att använda flera 

delavrinningsområden och stora sjöar som magasin i vattenförsörjningen. Största sjön 

i kommunen är Öresjö, som har en volym på 115 Mm
3

, ett medeldjup på 11 meter och 

ett maxdjup på 33 meter (SMHI 2020b). Sjön ingår i Bäveåns avrinningsområde, 

varifrån Uddevalla förses med ytvatten från Bäveån och Risån och där Öresjö används 

som magasin. Stora Köperödssjön (0,87 Mm
3

) och Lilla Köperödssjön (0,32 Mm
3

) är 

betydligt mindre än Öresjö, men fungerar som råvattentäkt genom överpumpning av 

vatten från Bäveån. Stora Skarsjön (3,4 Mm
3

) som ligger öster om Ljungskile, har 

tidigare används som råvattentäkt för Ljungskile. En annan sjö av större mått är Store-

Väktor (18 Mm
3

) vilken inte ligger inom Bäveåns avrinningsområde utan istället 

avrinner till Göta älv via Sollumsån (SMHI 2020b). 

5.2.1 URVAL OCH TILLGÅNG 

Samtliga delavrinningsområden inom eller gränsande till Uddevalla kommun listas i 

Tabell 7, där det anges om skall-kraven uppfylls och där uttagskapaciteten beräknats i 

liter per sekund vid utloppet. Till höger i tabellen anges vilka vattendrag och sjöar som 

finns i delavrinningsområdet och som i Vattenförvaltningen klassas som 

vattenförekomster (VISS 2020). Ytvattenresurser med nr. 313–328 ingår i dagens 

ytvattenförsörjning från Bäveån. Av dessa uppfyller inte 318 och 323 skall-kraven, 

vilket beror på den låga vattenföringen i utloppsnoden.  

 

Störst uttagskapacitet föreligger vid nr. 314, 315 samt 319–322, vilket bekräftar det 

lämpliga i att använda dessa resurser i dagens kommunala vattenförsörjningssystem. 

Vattenresurs 340 längst söderut i kommunen ligger nedströms Stora Hällungen, den 

sjö som används som huvudvattentäkt i Stenungsunds kommun. Det ska framhållas att 

befintliga uttagsmängder av råvatten inte tas i beaktande i SMHI:s modellberäknade 

vattenföring. Eftersom befintliga råvattenuttag minskar utgående vattenföring från 

aktuella delavrinningsområden, blir uttagbart flöde (9,99 % av MLQ) något underskattat 

i dessa fall. Felräkningen bedöms dock ha enbart marginell betydelse. 
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Figur 10. Ytvattenresurser i form av delavrinningsområden som ligger inom Uddevalla kommuns 
huvudavrinningsområden, med uttagkapacitet beräknad som 9,99 % av medellågvattenföringen (MLQ) vid 
respektive utloppspunkt (SMHI 2020a). Vilka av dessa som uppfyller skall-kraven redovisas i Tabell 7. 
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Tabell 7. Ytvattenresurser i form av delavrinningsområden med beräknad uttagskapacitet vid utloppet. 
Vattendrag och sjöar som klassas som vattenförekomster i VISS (2020) anges till höger i tabellen. 
Vattenresurser som används för allmän kommunal vattenförsörjning i dagsläget markeras i kursiv stil. 

   

Uttags-
kapacitet Ytvattenförekomster i VISS 

Nr. Namn 
Uppnås 
skall-krav?a Utlopp (l/s) Vattendrag Sjöar 

301 Rinner mot Koljö fjord Nej (C) 0,8   
 

302 Rinner mot Gullmarn 
centralbassäng 

Nej (C) 2,1   
 

303 Rinner mot Kalvöfjord Nej (C) 1,1   
 

304 Mynnar i havet Nej (C) 1,3   
 

305 Ovan Hensbackabäcken Ja 1,7 Taske å 
 

306 Mynnar i havet Ja 2,5 Taske å 
 

307 Mynnar i Taske å Nej (A) 0,8 Hensbackabäcken 
 

308 Mynnar i Viksjön Ja 4,9 Vågsätersbäcken 
 

309 Utloppet av Vassalen Ja 8,2 Dalbergsån 
 

310 Mynnar i havet Nej (A) 0,9   
 

311 Mynnar i havet Nej (C) 2,1   
 

312 Rinner mot Byfjorden Nej (A) 0,7   
 

313 Mynnar i Bäveån Ja 4,6 Bäveån 
 

314 Ovan Bäveån Ja 40 Bäveån 
 

315 Ovan 647637-127915 Ja 45 Bäveån 
 

316 Inloppet i Lilla 
Köperödssjön 

Ja 0,0 Bäveån Lilla Köperödssjön 

317 Utloppet av Stora 
Köperödssjön 

Ja 0,2 Bäveån Stora 
Köperödssjön 

318 Mynnar i Bäveån Nej (A)b 0,0 Bäveån 
 

319 Ovan Byrströmmen Jac 45,8 Bäveån 
 

320 Nedlagd mätstation Ja 50 Bäveån 
 

321 Namn saknas Ja 50 Bäveån 
 

322 Mynnar i havet Ja 51 Bäveån 
 

323 Mynnar i havet Nej (A) 0,6 Bodeleån 
 

324 Mynnar i Bäveån Ja 2,3   
 

325 Ovan Gundleboån Ja 34 Bäveån 
 

326 Mynnar i Bäveån Ja 4,1 Bäveån 
 

327 Utloppet av Öresjö Ja 29 Bäveån Öresjö 

328 Inloppet i Öresjö Ja 3,3   
 

329 Vid mätstation Ja 2,8 Aröd å 
 

330 Mynnar i havet Ja 1,3 Restebäcken 
 

331 Mynnar i havet Ja 1,0 Forshällaån 
 

332 Rinner mot 
Havstensfjorden 

Nej (A) 0,8 Forshällaån 
 

333 Mynnar i havet Ja 3,6 Aröd å 
 

334 Utloppet av Stora 
Skarsjön 

Ja 1,2 Tjöstelsrödsbäcken Stora Skarsjön 
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Uttags-
kapacitet Ytvattenförekomster i VISS 

Nr. Namn 
Uppnås 
skall-krav?a Utlopp (l/s) Vattendrag Sjöar 

335 Utloppet av Store-Väktor Ja 5,6 Sollumsån Store-Väktor 

336 Inloppet i Store-Väktor Ja 3,5 Sollumsån 
 

337 Mynnar i havet Ja 1,7 Tjöstelsrödsbäcken 
 

338 Mynnar i Bratteforsån Nej (C ) 2,9 Bakerödsbäcken 
 

339 Mynnar i havet Ja 23 Bratteforsån  
 

340 Ovan 645923-127148 Ja 20 Bratteforsån (Stora Hällungen) 

341 Rinner mot 
Havstensfjorden 

Nej (A) 0,7 Bratteforsån 
 

a Inom parentes anges vilket skall-krav som avses: Den beräknade uttagskapaciteten ska vara minst 1 liter/sekund 
(A); Befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om uttagskapaciteten är lägre än 1 liter/sekund 
(B); Ytvattenresurser utgörs av delavrinningsområden vilka måste innehålla minst en vattenförekomst i form av 
vattendrag eller en sjö (C). 
bResursen utgör ett litet utflöde från Stora Köperödssjön 
cResursen klarar skallkraven, men har ett alltför litet delavrinningsområde för att på ett meningsfullt sätt inkludera i 
MKA-analysen (0,05 km2 dvs. 5 hektar). 

5.2.2 KVALITET OCH SÄKERHET 

Bedömningen av kvalitet och säkerhet, vilken omfattar dricksvattenkvalitet, 

leveranssäkerhet och skydd, redovisas i Tabell 8. Långtidstrender för vattenkvaliteten 

inom råvattentäkten Bäveån med biflödet Risån (nr. 313–328) har studerats i omgångar 

(Västvatten AB 2014; Uddevalla kommun 2000; Uddevalla kommun 2008). En 

minskning av såväl fosfor- som kvävehalter rapporteras ha skett i Bäveåns 

vattensystem sedan undersökningarna startade 1971. Vattnets färgtal har tydligt ökat 

sedan 1970-talet, men efter toppnoteringar i slutet av 1990- och början av 2000-talet 

rapporteras en tendens till utplanade värden (Västvatten AB 2014). Samtliga vattendrag 

inom Uddevalla kommun klassas som ej god vad gäller den kemiska statusen. Sjöarna 

inom hela kommunen, däribland Lilla och Stora Köperödssjön, klassas som ej god 

kemisk status. 

 

Köperödssjöarna, vilka i sig inte har något stort tillflöde (Tabell 7), förses med vatten 

som pumpas från Bäveån. Sjöarna fungerar därmed som sedimentationsbassänger 

innan vattnet pumpas vidare till Mariebergs vattenverk. I linje med detta var 

vattenkvaliteten generellt bättre i Stora än i Lilla Köperödssjön under femårsperioden 

2004-2008. Antalet koliforma bakterier och E. coli i råvattnet från Stora Köperödssjön 

underskred med god marginal branschriktlinjerna för råvatten under perioden 1992 till 

2013 (Svenskt Vatten 2008; Västvatten AB 2014). Fenol, cyanid och olja har undersökts 

i Lilla Köperödssjön, där överföringsledningen från pumpstationen i Bäveån mynnar 

samt i Bäveån vid Kuröd. Varken cyanid eller olja har kunnat påvisas i rapporterbara 

halter vid dessa lokaler under perioden 2009-2013 (Västvatten AB 2014). 

 

Beroende på vilket sjödjup ett råvattenintag placeras, kan höga vattentemperaturer och 

ytliga föroreningar undvikas. Delavrinningsområden som rymmer vattenresurser i form 

av sjöar har här fått ett högre poäng än sådana som enbart rymmer mindre sjöar och 

vattendrag. Högst poäng har de sjöar fått som har minst 10 meters medeldjup, vilket 

är Öresjö, Stora Skarsjön och Store-Väktor (inom nr. 327, 334 respektive 335). 

 

Leveranssäkerheten som har bedömts utifrån graden av oberoende, får lägst poäng för 

flera av de delavrinningsområden som Bäveåns avrinningsområde omfattar (nr. 313-
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322, 324-328). Detta ska tolkas på så vis att eftersom det här redan sker ett 

omfattande råvattenuttag är utrymmet för ytterligare råvattenuttag begränsat och är 

något som skulle kunna äventyra leveranssäkerheten. Inom andra avrinningsområden 

(nr. 313-317) sker ett visst råvattenuttag bland annat av grundvatten. Stenungsunds 

kommuns råvattenuttag i Stora Hällungen ger låga poäng vad gäller leveranssäkerhet 

för delavrinningsområdet nedströms denna sjö (nr. 340). 

 

Skydd i form av vattenskyddsområde finns inom eller täcker helt vissa 

delavrinningsområden. Till skillnad mot grundvattenresurser påräknas inte 

ytvattenresurser något skydd genom tätande jordlager. 

 

 

Tabell 8. Medelpoäng vid bedömning av ytvattenresurser utifrån kvalitet och säkerhet samt påverkan och 
hot. 

 Kvalitet och säkerhet Påverkan och hot 

Nr. Vattenkvalitet 
Leverans-
säkerhet Skydd Infrastruktur Verksamheter Avloppsvatten 

305 0,75 1,00 0,50 0,58 0,92 0,88 

306 0,75 1,00 0,50 0,75 1,00 1,00 

308 0,75 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 

309 0,75 1,00 0,50 0,92 1,00 1,00 

313 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 0,63 

314 0,75 0,75 0,75 0,92 0,83 0,88 

315 0,75 0,75 0,75 0,92 0,92 1,00 

316 0,88 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 

317 0,88 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 

320 0,75 0,50 0,75 0,58 0,58 0,75 

321 0,75 0,50 0,75 0,58 0,75 0,75 

322 0,75 0,50 0,75 0,50 0,83 0,75 

324 0,75 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 

325 0,75 0,50 0,75 0,75 0,83 0,75 

326 0,75 0,50 0,75 0,75 0,83 1,00 

327 1,00 0,50 0,75 0,83 1,00 1,00 

328 0,75 0,50 0,75 0,83 0,92 0,88 

329 0,75 1,00 0,50 0,83 0,92 1,00 

330 0,75 1,00 0,50 0,83 0,92 0,88 

331 0,75 1,00 0,50 0,58 0,75 0,50 

333 0,75 1,00 0,50 0,75 0,83 0,88 

334 0,95 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 

335 0,95 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 

336 0,88 1,00 0,50 0,75 0,67 1,00 

337 0,75 1,00 0,50 1,00 0,92 1,00 

338 0,75 1,00 0,50 0,83 0,83 0,63 

339 0,75 1,00 0,50 0,50 0,92 0,63 

340 0,75 0,50 0,50 0,75 0,92 0,75 
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Påverkan och hot omfattar infrastruktur, verksamheter och avloppsvatten, vilket har 

poängsatts för de olika ytvattenresurserna enligt Tabell 8. När det gäller infrastruktur 

får nr. 308, 316 och 317 högst poäng, av vilka de två sistnämnda (Köperödssjöarna) är 

viktiga för dagens vattenförsörjning. Lägst poäng får resurs nr. 320 inom vilken stora 

delar av Uddevalla stad ligger, och där större allmänna vägar, såväl som järnvägar och 

transportleder för farligt gods förekommer. När det gäller verksamheter är bilden 

likartad, men poängerna något högre. Miljöfarlig verksamhet, förorenade områden 

samt jordbruk förekommer på flera håll i kommunen. Även avloppsutsläpp i form av 

avloppsreningsverk eller enskilda avlopp förekommer inom flera avrinningsområden. 

För de delavrinningsområden som når utanför kommungränsen har data över enskilda 

avloppsanläggningar saknats, vilket gör att situationen i dessa fall kan ha bedömts 

mer gynnsam än vad den är (nr. 306, 326, 327). 

5.2.3 ROBUSTHET MOT KLIMATFÖRÄNDRING 

I poängsättningen av robusthet mot klimatförändringar har framtida tillgång bedömts 

utifrån uttorkningstendenser idag. Här har samtliga ytvattenresurser bedömts som 

delvis robusta och därmed fått samma poäng. Vattenkvalitet har omfattat 

saltvatteninträngning samt vattentemperatur. Inträngning av saltvatten bedöms vara 

ett möjligt hot enbart i de delavrinningsområden som mynnar i havet. Höga 

vattentemperaturer bedöms vara en högre risk för ytvatten än för grundvatten, men 

stora sjöar har här fått högre poäng än mindre sjöar och vattendrag vilket avspeglas i 

kvalitetspoängen.  

 

Bedömningen av påverkan och hot omfattar skredkänsliga områden, vilka förekommer 

på olika håll i kommunen. Stor risk för skredkänsliga områden bedöms föreligga inom 

flera olika vattenresurser vilka därmed fått poängvärdet 1 i Tabell 9. Även 

översvämningsområden är en relevant faktor att titta på, men eftersom 

översvämningar enbart finns kartlagd för Bäveån har inte en kommunövergripande 

jämförelse kunnat göras mellan olika vattenresurser. Ytterligare en relevant riskfaktor 

som skulle kunna bedömas med bättre underlag är havsnivåhöjning. 

Tabell 9. Medelpoäng vid bedömning av ytvattenresurser utifrån robusthet mot klimatförändring samt 
genomförbarhet. 

 Robusthet mot klimatförändring Genomförbarhet 

Nr. 
Framtida 
tillgång Kvalitet 

Påverkan och 
hot 

Intresse-
konflikter 

Integration 
med befintligt 
system 

Rådighet och 
behov av 
tillstånd 

305 2,00 2,50 1,00 2,67 1,33 2,50 

306 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,50 

308 2,00 3,00 3,00 2,75 1,00 2,00 

309 2,00 3,00 3,00 2,50 1,67 2,00 

313 2,00 2,00 1,00 2,50 2,00 3,00 

314 2,00 2,50 2,00 2,50 2,67 3,00 

315 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

316 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

317 2,00 2,50 2,00 3,00 3,00 3,00 

320 2,00 2,00 1,00 2,50 3,00 3,00 

321 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

322 2,00 1,50 1,00 2,25 3,00 3,00 

324 2,00 2,50 2,00 2,75 3,00 3,00 
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 Robusthet mot klimatförändring Genomförbarhet 

Nr. 
Framtida 
tillgång Kvalitet 

Påverkan och 
hot 

Intresse-
konflikter 

Integration 
med befintligt 
system 

Rådighet och 
behov av 
tillstånd 

325 2,00 2,50 1,00 2,75 2,67 3,00 

326 2,00 2,50 1,00 2,75 2,67 2,50 

327 2,00 2,50 2,00 2,75 2,67 2,50 

328 2,00 2,50 2,00 3,00 2,67 2,00 

329 2,00 2,50 2,00 3,00 1,33 2,50 

330 2,00 2,00 1,00 2,75 1,33 2,50 

331 2,00 1,50 2,00 1,75 1,67 2,50 

333 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,50 

334 2,00 2,50 3,00 2,75 2,33 2,50 

335 2,00 2,50 2,00 2,50 1,33 2,00 

336 2,00 2,50 2,00 2,50 1,33 2,00 

337 2,00 1,50 2,00 2,25 2,33 2,50 

338 2,00 2,00 2,00 2,75 1,33 2,50 

339 2,00 1,50 1,00 2,25 2,00 2,50 

340 2,00 2,00 2,00 2,50 1,67 2,00 

5.2.4 GENOMFÖRBARHET 

Genomförbarhet omfattar nyckelkriterierna Intressekonflikter, Integration med 

befintligt system samt Rådighet och behov av tillstånd. De sammantagna poängen 

redovisas i Tabell 9. Intressekonflikter föreligger främst vid resurserna nr. 306 

(enskilda vattentäkter, naturskyddsområden) och 308 (enskilda vattentäkter, 

energibrunnar). Till skillnad mot grundvattenresurser där berg- och grustäkter kan 

utgöra ett direkt motstående intresse mot vattenuttag, bedöms intressekonflikterna 

vad gäller ytvattenresurser inte utgöra ett stort problem för ett eventuellt vattenuttag. 

Resurserna nr. 339 och 340 med Bratteforsån som förbinder Stora Hällungen med 

havet är ett artrikt naturreservat (flodpärlmussla, Natura 2000-område) som bedöms 

olämpligt att använda för vattenuttag.  

 

Integration med befintligt system, som har bedömts utifrån avstånd till 

verksamhetsområde och till råvattenledning/intag men även utifrån var det finns 

kommunala råvattentäkter i dagsläget, ges mer varierande poäng om man jämför olika 

vattenresurser. De vattenresurser som redan i dagsläget används för råvattenuttag och 

som ligger inom Bäveåns avrinningsområde får högst poäng. Lägst poäng får de 

vattenresurser som ligger långt ifrån kommunala verksamhetsområden för VA och 

långt ifrån råvattenledningar. Dessa resurser ligger i den nordvästra (nr. 306, 308) eller 

södra delen av kommunen (nr. 329 och framåt). De ekonomiska aspekterna för 

prioriterade vattenresurser är en aspekt som anknyter till detta och som beskrivs 

översiktligt i avsnitt 6.4.4. 

 

Rådighet och behov av tillstånd bedöms inte vara något stort problem, vilket avspeglas 

i de relativt höga poängen i Tabell 9. Kommuntillhörighet och vattendom har ingått i 

denna bedömning. I de fall vattenresurserna når utanför kommungränsen har detta 

sänkt poängen. Vattendomar finns för de vattenresurser inom Bäveåns 

avrinningsområde som används i dagens vattenproduktion, men saknas för övriga 

vattenresurser vilket resulterat i ett lägre poäng för dessa.  
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6 PRIORITERING AV VATTENRESURSER 

Utgångspunkten vid prioriteringen av vattenresurser i kommunen är att skydda 

vattenresurser till den grad att tillgångarna täcker behovet för valda mål-år, i detta fall 

år 2050 och år 2100.  

6.1 BEHOV OCH TILLGÅNGAR 

Vattenbehov i hela Uddevalla kommun samt tillgångar i form av uttagbart flöde av 

grundvatten och ytvatten (delavrinningsområden) visas i Figur 11, dels för nutid (år 

2020) samt beräknat för de två valda mål-åren 2050 samt 2100. Det beräknade 

behovet av vatten år 2050 och år 2100 utgår, som tidigare nämnts, från en 

framskrivning baserad på trenden i kommunens prognos för perioden 2019–2028. I 

det beräknade behovet antas ingen större förändring i andelen odebiterbart vatten, 

dvs. läckorna antas ligga på samma nivå som i dagsläget. Likaså antas hushålls-

konsumtionen per person och dygn vara oförändrad, dvs. inga beteendemässiga 

förändringar av betydelse äger rum. Eftersom den övervägande majoriteten av 

kommunbefolkningen förses med dricksvatten från Mariebergs vattenverk, anges här 

behovet för hela kommunen utan någon områdesindelning. 

 

Vattentillgångar i form av grundvatten redovisas i Figur 11 som 50 % av den minsta 

sammantagna grundvattenbildningen i olika grundvattenresurser (jfr. Tabell 4). 

Tillgångar av ytvatten redovisas som 9,99 % av medellågvattenföringen (MLQ) vid 

delavrinningsområdets utlopp. Högsta uttagbara flödet föreligger av naturliga skäl i 

det delavrinningsområde som ligger längst nedströms närmast havet (nr. 322). I S-

HYPE-modellen, som ligger till grund för dessa beräkningar, tas inte hänsyn till 

nuvarande råvattenuttag inom Bäveåns avrinningsområde, däremot tas hänsyn till den 

regleringspunkt som sitter vid utloppet av Öresjö. I S-HYPE-modellen är 

regleringsamplituden 1 meter inlagd. Vattendomen tillåter reglering vid utloppet av 

Öresjö en meter vintertid och en halv meter sommartid.  

 

Jämförs de sammantagna behoven med de sammantagna tillgångarna kan det 

konstateras att behovet redan i dagsläget verkar överstiga tillgångarna i form av 

grundvatten och ytvatten. Tillgångarna av ytvatten är troligen underskattade, dels på 

grund av att befintligt råvattenuttag inte finns med i S-HYPE-modellen (Figur 11) dels 

eftersom interaktionen mellan olika delavrinningsområden inte beaktas. Vattendomen 

för Köperödssjöarna innebär att betydligt större volymer går att ta ut från Bäveån vad 

de beräknade tillgångarna antyder. Detta är möjligt genom det system för reglering 

och transport av vatten som sker i Bäveåns vattensystem. Jämförs vattendomen för 

Köperödssjöarna med behovet ( Figur 11) antyds att vattendomen kan var tillräcklig för 

att täcka behovet fram till år 2050, men knappast till år 2100. Vattenbehovet när det 

är som störst (maxdygnet, jfr. Tabell 2) beräknas dessutom överstiga den allmänna 

totalförbrukningen med ca 40 %
1

.  

 

Tillgångarna beräknas minska över tid, vilket antyds av de klimatjusterade preliminära 

uttagsflödena år 2050 och 2100 i staplarna i Figur 11. När det gäller uttagsmöjligheter 

i grundvattenresurser år 2050 och år 2100, antyder staplarna vad uttagsflödet skulle 

kunna vara om hänsyn tas till förlängd vegetationsperioden. Enligt detta sätt att räkna 

är det grundvattenresurserna nr. 4, 6 och 10 som står sig bäst, såväl i nutid som i 

framtiden. Visserligen slår effekten av förlängd vegetationsperiod hårdast mot 

Backamo-Grinneröd (nr. 10), eftersom detta är ett betydligt större område än övriga 

grundvattenmagasin. Men det är ändå här som den definitivt största uttagsmöjligheten 

i grundvattenmagasin i kommunen beräknas finnas, såväl i dagsläget som i framtiden.  

 
1 Beräknat utifrån maxdygnsfaktor, se Svenskt Vatten (2001). 
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Även klimatjusterade uttagsmöjligheter i ytvattenresurser år 2050 och 2100 visas i 

Figur 11. Klimatjusterat uttagsflöde innebär i detta fall att dagens uttagsflöde justerats 

med hänsyn till antalet lågflödesdagar, vilket beräknas öka i framtiden. Dessa 

uttagsflöden ska betraktas som fiktiva flöden och enbart som exempel, men avspeglar 

i någon mån effekten av att torrperioder blir allt vanligare i framtiden. När perioderna 

med lågflöde förlängs, kommer det kräva minskat totaluttag från vattenresursen för att 

inte riskerar mycket låga nivåer och i värsta fall torrläggning. Alternativt behöver 

vattenresurser tas i bruk under dessa torrperioder.  

 

Staplarna i Figur 11 antyder att uttagsflödet inte kommer att påverkas så mycket fram 

till år 2050, men desto mer därefter. Inte minst kommer de vattenresurser som 

används i dagens försörjningssystem att drabbas, med allt längre perioder med 

lågflödesdagar till följd av långvarig torka. Den relativa storleken av uttagsmöjligheter i 

olika delavrinningsområden väntas dock inte förändras i framtiden; storleksrelationen 

mellan olika delavrinningsområden blir enligt dessa beräkningar densamma. 

 

Figur 12 liknar Figur 11 men med den skillnaden att 50 % av medellågvattenföringen 

antas vara möjligt att ta ut som råvatten. De högsta staplarna för uttagsmöjligheter 

från Bäveån (nr. 313-328) blir då i samma storleksordning som vattendomen för 

Köperödssjöarna. Ett uttag av 50 % av medellågvattenföringen innebär att det lägsta 

flödet i vattendragen sänks vid torra perioder, med större risk för negativ ekologisk 

påverkan jämfört med om enbart 9,99% av medellågvattenföringen tas ut.  

 

Jämförelsen av uttagbara vattenvolymer i kommunen bekräftar det lämpliga i att 

nuvarande vattenförsörjning av Uddevalla i huvudsak baseras på vattenförsörjning från 

Bäveåns avrinningsområde. Diagrammen visar även det rätta i att Stenungsunds 

kommun tar sitt råvatten från Stora Hällungen, som avrinner till vattenresurserna nr. 

340 och 339 i Uddevalla kommun innan utloppet i havet. Stora Skarsjön (3,4 Mm
3

), 

som tidigare användes som råvattentäkt för Ljungskile, ligger i en mindre vattenresurs 

(nr. 334). I vattenresurs nr. 335, där sjön Store-Väktor ligger (18 Mm
3

), har en något 

större kapacitet och är utifrån den aspekten mer intressant. 
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Figur 11. Vattenbehov i hela Uddevalla kommun samt tillgångar i form av uttagbart flöde av grundvatten 
(50 % av grundvattenbildningen) och ytvatten (delavrinningsområden, här 9,99 % av MLQ) per mål-år. 
Nederst anges uttagbart flöde enligt vattendomar (VD) samt uttagsflöden i medeltal under år 2019. 
Vattenresurser som ingår i dagens (år 2020) kommunala vattenproduktion markeras med asterisk. 
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Figur 12. Vattenbehov i hela Uddevalla kommun samt tillgångar i form av uttagbart flöde av grundvatten 
(50 % av grundvattenbildningen) och ytvatten (delavrinningsområden, här 50 % av MLQ) per mål-år. 
Nederst anges uttagbart flöde enligt vattendomar (VD) samt uttagsflöden i medeltal under år 2019. 
Vattenresurser som ingår i dagens (år 2020) kommunala vattenproduktion markeras med asterisk. 
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6.2 RANGORDNING AV VATTENRESURSER 

Den sammantagna poängsättningen från Multikriterieanalysen redovisas i Tabell 10 för 

respektive vattenresurs. Här har viktade medelvärden beräknats med hänsyn till målen 

Tillgång, Kvalitet och säkerhet samt Påverkan och hot (benämnt Index) samt till 

klimatrobusthet. De olika målområdena har viktats på tre olika sätt, och principen för 

detta kan illustreras på följande sätt:  

  

 

 

En rangordning visas i Tabell 10, där den vattenresurs som fått högst poäng får värdet 

1 och kommer på första plats, näst högst värdet 2 och kommer därmed på andra plats 

osv. En rangordning baserat på Viktning 1 visar att Backamo-Grinneröd (nr. 10) får 

högst poäng totalt, följt av Järpered (nr. 2), Kvarnehagen (nr. 3), utloppet av Vassalen 

(nr. 309) samt Fagerhult (nr. 14).  

 

I Viktning 2 och 3 har även målområdet Genomförbarhet vägts in. I Viktning 2 har 

Index getts samma vikt som Robusthet mot klimatförändring och Genomförbarhet, 

medan Genomförbarhet getts en större vikt än Index och Klimatrobusthet (50% jämfört 

med 25 %) i Viktning 3. Enligt den rangordning som utgår från Viktning 2 kommer Lilla 

Köperödssjön (nr. 316) på första plats, Backamo-Grinneröd (nr. 10) på andra plats, 

Östra Kuröd (nr. 7) på tredje plats, Fagerhult (nr. 14) på fjärde plats och Järpered (nr. 

2) på femte plats. Om istället Genomförbarhet tillskrivs störst betydelse, så som i 

Viktning 3, kommer Inloppet i Lilla Köperödssjön (nr. 316) på första plats, Utloppet av 

Stora Köperödssjön (nr. 317) på andra plats, Östra Kuröd (nr. 7) på tredje plats, 

Fagerhult (nr. 14) på fjärde plats, och Ovan 647637-127915 (nr. 315) på femte plats. 

Dessa vattenresurser ingår för övrigt i dagens kommunala huvudvattenförsörjning. 
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Tabell 10. Sammantagen poängsättning samt rangordning av vattenresurser utifrån index (målen Tillgång, 
Kvalitet och säkerhet samt Påverkan och hot), klimatrobusthet samt genomförbarhet. Vattenresurser som 
ingår i dagens (år 2020) kommunala vattenproduktion markeras med asterisk, och prioriterade 
vattenresurser är understrukna. 

 
Index samt 
klimatrobusthet: Index, klimatrobusthet, genomförbarhet: 

Prioriterade 
vattenresurser 

Nr. och namn  
Viktat 
medel 1a 

Rang-
ordn. 1a 

Viktat 
medel 2b 

Rang-
ordn. 2b 

Viktat 
medel 3c 

Rang-
ordn. 3c 

Användnings-
område 

1. Berga 1,63 11 1,86 14 1,97 21 
 

2. Järpered 1,81 2 1,98 5 2,06 12 Reserv, lokalt 

3. Kvarnehagen 1,63 15 1,89 11 2,02 18 Kylvatten 
sommartid 

4. Torp 1,64 7 1,83 20 1,93 26 Reserv, lokalt 

5. Liden 1,64 6 1,84 19 1,93 25 
 

6. Uddevalla 1,54 18 1,84 17 1,99 20 
 

7. Östra Kuröd 1,63 13 2,00 3 2,19 3 Kylvatten 
sommartid 

8. Häljeröd 1,63 12 1,92 8 2,07 10 
 

9. Annedal 1,63 14 1,92 9 2,06 11 
 

10. Backamo-Grinneröd 1,92 1 2,00 2 2,04 14 Reserv, 
kommunen/lokalt 

11. Gullmarsberg* 1,64 9 1,85 16 1,96 22 Ordinarie, lokalt 

13. Hässleröd* 1,65 3 1,92 10 2,05 13 Reserv, lokalt 

14. Fagerhult* 1,64 5 1,98 4 2,15 4 Ordinarie, lokalt 

15. Kyrkebyn* 1,63 10 1,92 6 2,07 9 Ordinarie, lokalt 

305. Ovan 
Hensbackabäcken 

1,18 36 1,51 39 1,67 38 
 

306. Mynnar i havet 1,12 39 1,36 42 1,48 42 
 

308. Mynnar i Viksjön 1,64 8 1,73 27 1,78 32  

309. Utloppet av 
Vassalen 

1,64 4 1,78 23 1,85 28  

313. Mynnar i Bäveån* 1,10 41 1,57 35 1,80 30 Ordinarie, 
kommunen 

314. Ovan Bäveån* 1,47 19 1,88 12 2,09 8 Ordinarie, 
kommunen 

315. Ovan 647637-
127915* 

1,24 30 1,83 21 2,12 5 Ordinarie, 
kommunen 

316. Inloppet i Lilla 
Köperödssjön* 

1,55 17 2,03 1 2,27 1 Ordinarie, 
kommunen 

317. Utloppet av Stora 
Köperödssjön* 

1,38 22 1,92 7 2,19 2 Ordinarie, 
kommunen 

320. Nedlagd 
mätstation* 

1,19 33 1,74 26 2,01 19 Ordinarie, 
kommunen 

321. Namn saknas* 1,20 32 1,80 22 2,10 7 Ordinarie, 
kommunen 

322. Mynnar i havet 1,12 38 1,67 30 1,94 24 
 

324. Mynnar i Bäveån* 1,33 26 1,86 15 2,12 6 Ordinarie, 
kommunen 

325. Ovan Gundleboån* 1,25 29 1,77 24 2,03 17 Ordinarie, 
kommunen 

326. Mynnar i Bäveån* 1,18 35 1,67 29 1,91 27 Ordinarie, 
kommunen 
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Index samt 
klimatrobusthet: Index, klimatrobusthet, genomförbarhet: 

Prioriterade 
vattenresurser 

Nr. och namn  
Viktat 
medel 1a 

Rang-
ordn. 1a 

Viktat 
medel 2b 

Rang-
ordn. 2b 

Viktat 
medel 3c 

Rang-
ordn. 3c 

Användnings-
område 

327. Utloppet av Öresjö* 1,45 20 1,84 18 2,04 15 Ordinarie, 
kommunen 

328. Inloppet i Öresjö* 1,35 25 1,75 25 1,95 23 Ordinarie, 
kommunen 

329. Vid mätstation 1,37 23 1,67 28 1,82 29 
 

330. Mynnar i havet 1,11 40 1,47 40 1,65 40 
 

331. Mynnar i havet 1,15 37 1,42 41 1,56 41 
 

333. Mynnar i havet 1,19 34 1,51 37 1,68 36 
 

334. Utloppet av Stora 
Skarsjön 

1,56 16 1,88 13 2,04 16 Reserv, 
kommunen/lokalt 

335. Utloppet av Store-
Väktor 

1,40 21 1,58 33 1,67 37 Reserv, 
kommunen 

336. Inloppet i Store-
Väktor 

1,36 24 1,55 36 1,65 39 
 

337. Mynnar i havet 1,21 31 1,59 32 1,78 31 
 

338. Mynnar i 
Bratteforsån 

1,26 28 1,57 34 1,73 35 
 

339. Mynnar i havet 1,05 42 1,51 38 1,74 34 
 

340. Ovan 645923-
127148 

1,29 27 1,60 31 1,76 33 
 

aMed samma vikt för Index och för Klimatrobusthet (50 % vardera).  
bMed samma vikt för Index, Klimatrobusthet och Genomförbarhet (33,3% vardera). 
cMed högre vikt för Genomförbarhet (50 %) jämfört med Index och Klimatrobusthet (25% vardera). 

6.3 PRIORITERADE VATTENRESURSER INOM KOMMUNEN 

Prioriteringen av vattenresurser utgick dels ifrån den beräknade uttagskapaciteten i de 

olika tillgångarna (se Figur 11), dels ifrån den poängsättning med rangordning som 

multikriterieanalysen gett (Viktning 1, 2 och 3) där särskilt de vattenresurser som 

hamnade bland de tio bästa i respektive viktning togs i beaktande (Tabell 10). De 

prioriterade vattenresurserna är lokaliserade enligt Figur 13. Flertalet används redan i 

nuvarande kommunal vattenförsörjning, andra skulle kunna nyttjas som 

reservvattentäkter eller fylla en kompletterande funktion. Vattenresurserna sorterar 

under följande kategorier. 

6.3.1 GRUNDVATTENTÄKTER FÖR LOKAL FÖRSÖRJNING  

De mindre grundvattentäkterna i vattenresurserna Gullmarsberg (nr. 11), Hässleröd 

(13), Fagerhult (14) och Kyrkebyn (15) fyller en viktig funktion lokalt i de samhällen där 

de ligger. Även framöver utgör de den naturliga lösningen på det lokala vattenbehovet. 

Frågor att utreda vidare är behovet av reservvattentäkter i Fagerhult och Kyrkebyn, där 

Järpered (nr. 2) skulle kunna vara relevant för Fagerhult. Vattenverket i Hässleröd söder 

om Uddevalla stad är på väg att avvecklas, men kan tjäna som lokal reservvattentäkt. 

6.3.2 VATTENTÄKTER FÖR ATT FÖRSÖRJA HELA KOMMUNEN 

Bäveåns avrinningsområde uppströms de centrala delarna av Uddevalla stad utgör 

grunden för dagens huvudvattenförsörjning och är en självklar och prioriterad 

vattenresurs även för framtiden (nr. 313–328). Av särskilt stor betydelse är de 

delavrinningsområden där dagens råvattenintag ligger, men såväl Öresjö som hela 

avrinningsområdet är prioriterade vattenresurser. 
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Figur 13. Vattenförekomster som bedömts som prioriterade för den allmänna vattenförsörjningen i 
Uddevalla kommun. Befintliga vattenskyddsområden skyddar alla vattenförekomster som används idag. 

De vattenresurser utanför Bäveåns avrinningsområde som skulle kunna användas för 

reservvattenförsörjning är i första hand Backamo-Grinneröd (nr. 10), en 

grundvattenresurs som skulle kunna försörja delar av Ljungskile med reservvatten. 

Resursen får mycket höga betyg när det gäller Tillgång, Kvalitet och säkerhet samt 

Påverkan och hot och bedöms även vara relativt robust mot klimatförändringar. 

Backamo-Grinneröd är utpekad som en vattenförekomst i vattenförvaltningen och har 

sedan länge varit påtänkt som möjlig reservvattentäkt för Ljungskile (Uddevalla 

kommun 1990; SGU 2008a). 

 

230



 

 

 

Uppdrag: 299342, Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun 2020-03-10 

Beställare: Västvatten AB Utkast 

 

O:\GBG\299342\H\_Text\Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun.docx 

47(55) 

Ytvattenresurser som skulle kunna användas för reservvattenförsörjning är dels 

Utloppet av Stora Skarsjön (nr. 334), där sjön tidigare har använts för att försörja hela 

Ljungskile. Genom möjlighet till reglering, och det förhållande att Stora Skarsjön däms 

av en isälvsbildning, skulle troligen större mängder kunna tas ut härifrån än vad som 

ovan beräknats utifrån medellågvattenföringen (jfr. Tabell 7). Dels Utloppet av Store-

Väktor (nr. 335) där en överpumpning till Öresjö och Bäveåns avrinningsområde skulle 

åstadkomma en reservvattenfunktion till nuvarande huvudvattenförsörjning. Förutom 

att Store-Väktor har stor sjövolym avrinner den österut mot Sollumsån och Göta älv och 

ingår därmed inte i Bäveåns avrinningsområde. De praktiska möjligheterna med en 

överföring till Öresjö kvarstår att utreda, liksom möjligheten till eventuell reglering av 

Store-Väktor som skulle göra en magasinering möjlig. Som räkneexempel kan nämnas, 

att en dämning på 1 meter i Store-Väktor och ett uttag som tidsbegränsas till 2 

månader (lågflödesperiod i Bäveån) skulle möjliggöra ett uttag av i medeltal 200 l/s. 

6.3.3 VATTENTÄKTER SOM STÖD I BEFINTLIG FÖRSÖRJNING 

Grundvattenresursen Östra Kuröd (nr. 7) är ett slutet grundvattenmagasin strax öster 

om Uddevalla som får höga poäng i multikriterieanalysen, främst på grund av dess 

strategiska lokalisering i relation till befintliga råvattenledningar. Visserligen är 

uttagskapaciteten inte så stor (1-5 l/s), men resursen är skyddad med tätande 

jordlager och en anslutning skulle potentiellt kunna göras till befintliga 

råvattenledningar för vidare rening i Mariebergs vattenverk. Ett skäl att prioritera 

resursen är att grundvatten härifrån skulle kunna användas för att kyla råvatten från 

Köperödssjöarna och Bäveån. Vattenkvaliteten och risk för transport från ytliga 

föroreningskällor inom denna resurs, särskilt i de sårbara inströmningsområdena, 

skulle behöva utredas ytterligare. Grundvattnet strömmar från ostnordost in mot 

området (SGU 2008b), och i bästa fall kan inströmningsområdet därigenom vara 

relativt fritt från bebyggelse med tillhörande föroreningar. 

 

Även grundvattenresursen Kvarnehagen (nr. 3) är intressant som stöd till 

råvattenförsörjning från Bäveån. Detta är ett öppet grundvattenmagasin som ligger ca 

3,8 km från den råvattenledning som ansluter vid Stora Köperödssjön. Resursen skulle 

kunna användas för att kyla råvatten från ytvattentäkten. Frågor att utreda vidare är 

vilken volym som finns i detta grundvattenmagasin och i vilken utsträckning denna 

står i hydraulisk förbindelse med Bäveån. Enligt SGU finns här mycket lokalt stora 

mäktigheter av sand och grus, men täktverksamhet och annan markanvändning har 

förändrat avlagringarnas utseende (SGU 2008a).  

 

Möjligen skulle en grundvattendamm kunna anläggas här, så att magasinering av 

grundvatten görs under vattenrika perioder av året och uttag när vattenföringen i 

Bäveån sjunker under kritiska nivåer. Det är dock viktigt att klargöra om magasinet 

påverkas negativt vid torrperioder då vattenflödet och därmed dräneringsbasen i 

Bäveån sänks. Enligt SGU har den norra delen av avlagringen kontakt med Bäveån och 

det är här som området bedömts ha uttagsmöjligheter 1–5 l/s (SGU 2008a). 

6.3.4 VATTENFÖRSÖRJNINGEN PÅ BOKENÄSET 

Som tidigare nämnts har Bokenäset redan idag hotande vattenbrist och om samtliga 

hushåll skulle bli permanentbebodda så skulle vattenbehovet på delar av Bokenäset 

tydligt överstiga vattentillgångarna. I VA-utbyggnadsplanen utpekas särskilt Södra 

Munkeby med ca 100 hushåll som ett område i behov av allmän vattenförsörjning 

(Uddevalla kommun 2019). Här finns ett 20-tal bebyggelsegrupper och områden som 

är tillräckligt stora för att omfattas av § 6 i vattentjänstlagen och som därmed är i 

behov av allmän vattenförsörjning. Grundvattenutredningar har i tidigare skede utförts 

av området Södra Munkeby, bland annat med vattenbalansberäkning och identifiering 
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av områden där grundvattenbildning sker och där brunnar skulle kunna anläggas 

(COWI 2012; Aqualog 2004). 

 

På Bokenäset finns några brunnar som uppvisat uttagskapaciteter på 5–10 l/s, även om 

den generella uttagskapaciteten i berg i detta området inte ligger högre än 200–600 

l/h motsvarande som högst 0,17 l/s (Figur 9). I jordfyllda svackor finns svallavlagringar 

(främst svallsand) eller lera. Svallsanden ligger ibland i de mindre svackorna direkt på 

berg, men oftast täcker den tunna lerlager. Under leran förekommer ibland 

vattenförande lager av friktionsjord som utnyttjas för enskild vattenförsörjning (SGU 

2008a).  

 

Tidigare utredning av grundvattensituationen på Bokenäset (COWI 2015) utgör ett 

viktigt underlag till denna vattenförsörjningsplan. Provtagningar genomfördes i ett 

representativt urval av brunnar under den för saltvatteninträngning med kritiska 

perioden av året juli och augusti. Resultaten användes för en riskzonsindelning med 

avseende på saltpåverkan: hög risk (Klass 1), tämligen hög risk( Klass 2), tämligen låg 

risk (Klass 3) och låg risk (Klass 4). Vidare bedömdes vattentillgångarna, där 

nettonederbörden 460 mm per år antogs samt en infiltrationskapacitet. 

Vattenförbrukningen per fastighet antogs till 500 liter per dygn och här antogs att 

samtliga befintliga hus bebos året runt. 

 

I områden på Bokenäset som ligger kustnära eller låglänt är risken för förhöjda 

salthalter som störst (Klass 1), inte bara sommartid utan året runt. Därför bör inte ny 

bebyggelse tillkomma i dessa områden. Viss restriktion gäller även för områden med 

tämligen hög risk för förhöjda salthalter (Klass 2), där vattenförsörjningen dock 

eventuellt kan lösas från ett område med lägre risk (COWI 2015). Lägst är risken för 

saltpåverkat grundvatten i topografiska höjdområden längre in från havet. Ny 

bebyggelse bör i första hand koncentreras till dessa områden, såvida inte andra hinder 

föreligger. I flera områden kan dock hydrogeologiska utredningar behöva göras, dels 

för att klargöra uttagbar grundvattentillgång men även för att bedöma huruvida risken 

för saltvattenpåverkan ökar vid ett ökat grundvattenuttag. Hänsyn behöver även tas till 

befintliga omgivande brunnar. 

 

För vissa områden på Bokenäset kan vattensituationen lösas genom nya lokala 

vattentäkter, åtminstone om bedömningen tar hänsyn till vad som i dag finns att tillgå 

av färskvattenresurser. Bedömningen behöver göras från fall till fall utifrån den lokala 

situationen. Den utredning som gjorts av grundvattensituationen på Bokenäset (COWI 

2015) tar inte hänsyn till klimatförändringarna, vilket får ses som en brist som har sin 

förklaring i att metoder för detta saknas eller är svårtillgängliga. Huruvida lokala 

lösningar är hållbara även år 2050 och år 2100 är därmed för närvarande oklart.  

 

Grundvattenförekomster med större uttagsmöjligheter saknas på Bokenäset. I Backa i 

södra Skredsvik (nr. 17 i Figur 8) finns några mindre isälvsavlagringar som utfyllnad 

inom ett höjdområde. Täktverksamhet har dock bedrivits på olika ställen i området 

vilket minskat magasinsvolymen. SGU bedömer att grundvattentillgången i de olika 

avlagringarna vid Backa understiger 1 l/s, att ytor för grundvattenbildning är mycket 

begränsade samt att tillgänglig lagringskapacitet av grundvatten är liten (SGU 2008a). 

På Hjältön (nr. 16) finns isälvssediment som kan ha en viss grundvattentillgång. Även 

om uttagsmöjligheten även här bedöms understiga 1 l/s, skulle möjligen denna 

grundvattenresurs kunna vara intressant för området Eriksberg som ligger på den 

sydöstra delen av Bokenäset. Sätts djupa brunnar på Hjältön finns visserligen en 

uppenbar risk att saltvatteninträngning sker, men möjligheterna till ett uttag skulle 

kunna utredas vidare. 
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Avsaltning är en relativt kostsam metod för dricksvattenproduktion som dock redan 

tillämpas vid Bokenäs Spa (COWI 2015). Avsaltning i större skala skulle kunna 

övervägas för att klara delar av den framtida vattenförsörjningen på Bokenäset.  

 

Alternativet att ansluta Bokenäset till det allmänna vattenförsörjningssystemet i 

Uddevalla kompliceras genom den form av boende som finns där idag, och fördyras 

genom svårigheterna att dra ledningar i området vilket karakteriseras av berg i dagen 

eller tunna jordlager. Dykarledningar på havsbottnen med anslutning till Mariebergs 

vattenverk är en möjlighet som skulle kunna utredas vidare. 

6.4 ÅTGÄRDER 

De prioriterade vattenresurserna behöver skyddas för framtiden och inte exploateras 

om detta skulle kunna påverka uttagsmöjligheten eller råvattenkvaliteten negativt.  

6.4.1 SKYDD GENOM SAMHÄLLSPLANERINGEN 

Ett viktigt steg i att skydda prioriterade vattentäkter är att framhålla dem i den nya 

översiktsplan (ÖP) som är under framtagande och planeras vara färdig år 2023. Kan 

vattenresurserna ges ett skydd i ÖP som säkerställer att de kan användas för framtida 

dricksvattenuttag är detta något som sedan bör tas vidare i detaljplaneringen sådan 

den ska utföras enligt Plan och Bygglagen. Inte bara synbara vattentillgångar behöver 

skyddas, även viktiga tillrinningsområden (ytvatten) eller infiltrationsområden 

(grundvatten) behöver skyddas. 

 

Det är vanligt att detaljplaner tar hänsyn till Miljökvalitetsnormer (MKN). Visserligen 

finns miljökvalitetsnormer för vatten, men den prioritering av vattenresurser som har 

gjorts i denna rapport går längre i analysen. Inte minst har det långsiktiga behovet 

bedömts, och hur klimatförändringarna kan påverka med mål-åren 2050 och 2100 i 

åtanke. Görs en detaljplanering utan hänsyn till det framtida dricksvattenbehovet kan 

det i värsta fall få oåterkalleliga följder för möjligheterna att i framtiden utnyttja vissa 

vattenresurser. Detaljplaneringen bör ta hänsyn både till MKN och till vilka 

vattenresurser och områden som är prioriterade som framtida vattenresurser. 

6.4.2 SKYDD GENOM VATTENSKYDDSOMRÅDEN 

De vattenresurser som redan används i dagens kommunala vattenförsörjningssystem 

är skyddade genom befintliga vattenskyddsområden. För Köperödssjöarna och Bäveåns 

avrinningsområde finns dessutom vattendomar som medger vissa uttagsmängder. 

Vattenskydd är en viktig åtgärd för att skydda prioriterade vattenresurser och som 

dessutom redan är i funktion för befintliga allmänna vattentäkter. Det är viktigt att en 

ändamålsenlig tillsyn görs av dessa vattenskyddsområden, med det långsiktiga 

vattenbehovet i åtanke. 

 

Framtida uttagspunkter av råvatten oavsett användningsområde behöver skyddas på 

motsvarande sätt som ordinarie täkter i kommunen. Vattenskyddsföreskrifter för 

vattenresurser som är prioriterade för framtida nyttjande kan revideras då man avser 

att ta dem i anspråk och behöver därför inte nödvändigtvis vara så omfattande från 

början (Naturvårdsverket 2011). Baserat på den prioritering av vattenresurser som här 

har gjorts, är det motiverat att inrätta vattenskyddsområde för grundvattenresursen 

Backamo-Grinneröd (nr. 10). Vattenskyddsområde kan även vara lämpligt att inrätta för 

sjön Store-Väktor (nr. 335), men möjligheten att överföra vatten till Öresjö behöver 

först utredas vidare. För Stora Skarsjön skulle vattenskyddsområdet från 1999 behöva 

revideras. Även prioriterade grundvattenresurser som inte används i dagsläget kan 

behöva vattenskyddsområden, om vidare utredningar kan bekräfta lämpligheten i att 
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använda dessa i den framtida vattenförsörjningen. Detta gäller främst Östra Kuröd (nr. 

7) och Kvarnehagen (nr. 3). 

6.4.3 SAMARBETEN MED GRANNKOMMUNER 

När denna vattenförsörjningsplan för Uddevalla tas fram pågår ett arbete med en 

regional vattenförsörjningsplan för Västra Götalands län. Ännu finns inga färdiga 

resultat eller sammanställningar med koppling till Uddevalla kommun (Book 2019). 

Samarbeten inom länet är angeläget och kan eventuellt bli av avgörande betydelse för 

att klara den framtida vattenförsörjningen i vissa kommuner.  

 

Uddevalla kommun har även börjat utreda möjligheterna att hämta råvatten från 

Vänern för att klara det långsiktiga behovet av dricksvatten i kommunen, och det finns 

en dialog med Trollhättans kommun. Råvatten från Vättern skulle kunna överföras 

direkt till Mariebergs vattenverk. En annan möjlighet är överföring till ett av de 

delavrinningsområden som ligger närmast, exempelvis till sjöarna inom 

delavrinningsområdet Mynnar i Bäveån (nr. 326). Samarbeten med Trollhättans 

kommun kan bli av stor betydelse för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i 

Uddevalla kommun. 

 

Samarbeten med grannkommuner pågår sedan många år i olika frågor gällande den 

allmänna vattenförsörjningen i kommunen. Ett aktuellt mellankommunalt samarbete 

om allmän vattenförsörjning är reservvattensamarbetet med Orust kommun. En 

sjöledning för dricksvatten mellan Slussen på Orust och Åh, beläget längs 

Fräknestranden, möjliggör att reservvatten kan transporteras åt båda håll när det är 

problem med ordinarie vattenförsörjning på grund av exempelvis rörbrott och 

driftstörningar. 

 

För kostnadseffektiva åtgärder är kontakt och erfarenhetsutbyte med grannkommuner 

en självklarhet. Kunskapsutbyte är också ett av målen med aktivt medlemskap i den 

nationella branchorganisationen Svenskt Vatten.  

6.4.4 EKONOMISKA ASPEKTER 

Inrättande av nya vattenskyddsområden är förenat med en kostnad, beroende på bland 

annat områdets storlek och motstående intressen. Att skydda vattenresurser har alltså 

ett pris, både genom skyddet i sig men även genom att investeringar och exploatering 

av vissa områden måste stå tillbaka om det bedöms påverka det framtida vattenuttaget 

negativt. 

 

Det är inte möjligt att bedöma ekonomiska aspekter i fråga om framtida infrastruktur 

vad gäller vattenverk och ledningsdragning enbart på grundval av vilka vattenresurser 

som prioriterats i denna vattenförsörjningsplan. Åtskilliga praktiska aspekter måste 

först klaras ut, och planerna måste konkretiseras i en diskussion om nya vattenverk 

och vattenledningar. När frågan diskuterades i arbetsgruppen för denna 

vattenförsörjningsplan lyftes följande generella ekonomiska aspekter fram som viktiga 

(arbetsmöte 28 februari 2020): 

 

• Uttagbar vattenmängd i vattentäkten. En grov bedömning av uttagbara 

mängder har gjorts i denna vattenförsörjningsplan, men vilka uttagsflöden som 

kan tillåtas fordrar en närmare platsspecifik bedömning. För grundvattentäkter 

kan det fordras att flera brunnar anläggs för att få ut nödvändiga volymer vilket 

är förenat med kostnader. 

• Avstånd från vattentäkt till vattenverk och från vattenverk till brukare. De 

praktiska möjligheterna att dra ledning påverkas bland annat av mark- och 
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ägandeförhållanden. Det kostar mycket att dra såväl råvatten som 

dricksvattenledningar. Ingen ledningssträcka är helt lik den andra. 

• Typ och storlek på vattenverk. Grundvatten kräver oftast mindre omfattande 

behandling än ytvatten, och blir därmed billigare att anlägga och driva. Att rena 

ytvatten är förknippat med fler utmaningar, bland annat variationen i 

råvattentemperatur. Även storleken på vattenverket och hur många som ska 

försörjas påverkar kostnaden. Små grundvattenverk kan vara relativt billiga att 

anlägga. Såväl initialkostnader som driftkostnader behöver beaktas. 
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7 SLUTSATSER OCH VIDARE UTREDNINGAR 

Denna vattenförsörjningsplan har tagits fram i syfte att identifiera vilka vattenresurser 

som bör ses som prioriterade för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i 

Uddevalla kommun. Såväl ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) som 

grundvattenresurser är tillgångar för framtiden, och flera används redan i dagens 

vattenförsörjningssystem.  

 

Några viktiga slutsatser av denna vattenförsörjningsplan är följande: 

 

1. Dagens huvudförsörjningssystem av dricksvatten i kommunen, som bygger på 

uttag från Köperödssjöarna och Bäveåns avrinningsområde, är väl valt med 

tanke på uttagbara flöden. Hela detta område utgör en prioriterad vattenresurs 

även för framtiden, och genom vattenskyddsområdet förknippat med en 

kontinuerlig tillsyn kan denna vattenresurs skyddas på lång sikt. 

2. De mindre grundvattentäkterna inom vattenresurserna Gullmarsberg, 

Hässleröd, Fagerhult och Kyrkebyn fyller en viktig funktion lokalt och är därför 

prioriterade. Vattenverket Hässleröd söder om Uddevalla stad bör finnas kvar, 

även om området ansluts till Mariebergs vattenverk, och kan då användas som 

lokal reservvattentäkt. 

3. Grundvattenresursen Backamo-Grinneröd är prioriterad och skulle kunna 

användas som reservvattentäkt för delar av Ljungskile. Det finns ett behov av 

att inrätta vattenskyddsområde för att skydda resursen för framtiden.  

4. Ytvattenresurser som skulle kunna användas som reservvattentäkter är sjöarna 

Stora Skarsjön (för Ljungskile) samt Store-Väktor. Möjligheten att reglera Store-

Väktor och därifrån pumpa vatten till Öresjö bör utredas. 

5. Östra Kuröd (nr. 7) som är ett slutet grundvattenmagasin är genom sin 

strategiska lokalisering samt naturliga skydd prioriterad utifrån möjligheten att 

kunna kyla ytvatten. Även grundvattenresursen Kvarnehagen (nr. 3) som är 

strategiskt lokaliserad och skulle kunna fylla samma funktion, är prioriterad. 

6. Vattenförsörjningen är särskilt en utmaning på Bokenäset. Här saknas 

betydande ytvattenresurser och grundvattenresurser i jord. Det framtida 

vattenbehovet kan här lösas genom (a) väl valda vattentäkter i berg, lokalt uttag 

från mindre grundvattenmagasin, avsaltningsanläggningar eller en kombination 

av dessa, alternativt (b) genom överföring från Mariebergs vattenverk. 

7. Ett viktigt steg i att skydda de prioriterade vattentäkterna är att framhålla dem i 

den nya översiktsplanen som är under framtagande, och förbjuda sådan 

expansion som kan påverka uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

8. Nuvarande vattenresurser och vattendomar kan vara tillräckliga för att klara 

behoven år 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100. Såväl behov 

(befolkningsprognos) som tillgångar (klimateffekternas påverkan) är 

svårbedömda och uppskattningarna behäftade med stor osäkerhet. I tillägg till 

prioriteringen av vattenresurser inom kommuner, med det skydd detta fordrar, 

är det dock motiverat att börja utreda möjligheterna till stödförsörjning av 

råvatten från angränsande kommuner. 

Flera utredningar har gjorts av vattentillgången på Bokenäset, men hittills har inte 

klimatpåverkan beaktats med avseende på framtida tillgångar i detta område. Eftersom 

det redan nu råder vattenbrist på Bokenäset, finns det skäl att utreda hur 

vattentillgångarna här långsiktigt kan komma att påverkas av klimateffekter.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

5 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-05-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 46    Dnr: SBN 2020-39 
 
Initiativärende avseende beslutsinstans för detaljplaner mm. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-09 §34 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet gäller var beslut om antagande 
av detaljplaner ska fattas och vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av 
fastigheter och egendom. Samhällsbyggnadsnämnden har två förslag att ta 
ställning till, ett som förvaltningen tagit fram och ett som lagts fram av Göran 
Nyberg (L). 
 
Nuläge 
Efter tre presidieöverläggningar mellan KS och SBN beslutades om följande lydelse 
av samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente: 

- SBN beslutar om antagande av mindre planer 
- SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter 
- SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av 

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

mnkr 
 
Förslagen från förvaltningen resp Göran Nyberg (L) skiljer sig åt på två punkter: 

- Göran Nyberg (L) föreslår ett tillägg ”Beredning av detaljplaner”. Detta 
bedöms obehövligt eftersom det i SBNs reglemente redan anges att 
nämnden ansvarar för detaljplanearbete. 

- Göran Nyberg (L) föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden får ansvar för 
”Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter till ett pris av 
högst två miljoner kronor”. Denna beloppsgräns återfinns i nu gällande 
reglemente och avser övrig mark.  

 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, Senior adviser, 2020-03-19 
Utdrag ur reglemente §2, 2020-05-11 
Protokoll Kommunstyrelsen. 2020-03-09 
Tjänsteskrivelse, kommundirektör, 2020-02-24 
Protokoll Kommunstyrelsen 2020-02-10 
 
Beslut 
 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förorda följande förslag till ändring av 
reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden: 

- Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. 

- Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige fastställda 
priser. 

- Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till ett pris av 
högst två miljoner kronor. 

- Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner kronor. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
 

ProSale Signing Referensnummer: 881046
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  2020-05-04 Dnr:KS 2020-63 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Initiativärende avseende beslutsinstans för 
detaljplaner mm. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förorda följande förslag till ändring av 
reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden: 

- Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. 

- Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige fastställda priser. 
- Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till ett pris av 

högst två miljoner kronor. 
- Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner kronor. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-09 §34 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet gäller var beslut om antagande av 
detaljplaner ska fattas och vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av 
fastigheter och egendom. Samhällsbyggnadsnämnden har två förslag att ta ställning 
till, ett som förvaltningen tagit fram och ett som lagts fram av Göran Nyberg (L). 
 
Nuläge 
Efter tre presidieöverläggningar mellan KS och SBN beslutades om följande lydelse 
av samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente: 

- SBN beslutar om antagande av mindre planer 
- SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter 
- SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av KF 

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

mnkr 
 
I ”Plan- och ByggLagen” (PBL) 5 kap §27 anges: ”En detaljplan ska antas av 
kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller 
byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt”. KFs beslut om ”mindre planer” har samma inriktning men kan 
förtydligas.  
 
Som exempel kan nämnas att planer för Vadholmen, Bergsvik, Saltkällan och Gårvik 
ska antas av KF medan en ändring av enstaka bestämmelser för tex Möe antas av 
SBN. 
 
Punkten om köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt KFs beslut kan 
justeras eftersom KF inte fastställer pris på köp av mark. 
 
Punkten om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter kan 
kompletteras att köp/försäljning ska ske enligt nyligen genomförda värderingar. Om 
priset avviker mer än 20% från värderingen ska ärendet avgöras av KF. Kommunen 
har tex genomfört försäljningar till bygdeföreningar till avgjort låga priser. 
Delegationen kan begränsas till att endast gälla försäljning. 
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Förslagen från förvaltningen resp Göran Nyberg (L) skiljer sig åt på två punkter: 
- Göran Nyberg (L) föreslår ett tillägg ”Beredning av detaljplaner”. Detta bedöms 

obehövligt eftersom det i SBNs reglemente redan anges att nämnden 
ansvarar för detaljplanearbete. 

Göran Nyberg (L) föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden får ansvar för ”Försäljning 
av kommunal mark och kommunägda fastigheter till ett pris av högst två miljoner 
kronor”. Denna beloppsgräns återfinns i nu gällande reglemente och avser övrig 
mark.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga effekter 

Barnkonventionen 
Ingen effekt 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
KS 

Elisabeth Linderoth 
 
 
 

Mats Tillander 
Samhällsbyggnadschef Senior Adviser 
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 2020-05-11  
  

   
  
  
 
 
 
 

Utdrag ur –  
 

Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Endast §2  

 
 
 

 
  

 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
Dnr: KS 2018-71 
 

Typ av dokument: 
Reglemente 
Handläggare: 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
Antagen av: 
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 
2018-03-28, § 27 

Revisionshistorik: 
Kommunfullmäktige 2018-11-29, § 106 
Kommunfullmäktige 2019-06-24, § 78 
Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 135 

Giltighet: 
2019-01-01 och tillsvidare 
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2 § Nämnden är ansvarig för: 

• Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen 
• Bostadsanpassning 
• Kommunal måltidsverksamhet 
• Kommunala städuppdraget i såväl kommunala som inhyrda lokaler 
• Detaljplanearbete 
• Beredning av större planer, exploateringsavtal, ÖP 
• Det totala kommunala försäkringsskyddet 
• Energirådgivning 
• Väghållning/trafiksäkerhet 
• Förvaltning av kommunal mark 
• Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom 
• GIS/karta 
• Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten 
• Strandskydd  
• Beredning av ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser samt 

kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd 
 
Det innebär att nämnden ska besluta i ärenden om: 

• Antagande av plan-/ramavtal 
• Antagande av mindre planer 
•    Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt. 
• Planbesked 
• Adressättning 
• Ansvara för drift och underhåll av kommunala fastigheter 
• Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 
•    Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till ett pris av 

högst två miljoner kronor. 
• Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 

fastställda priser 
• Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige fastställda 

priser. 
• Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 2,0 mnkr 
• Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner kronor. 
• Teckna och säga upp avtal om externa lokaler 
• Uthyrning av kommunala lokaler till interna och externa parter  
• Utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fast egendom eller 

kommunal mark 
• Upplåtelse av allmän plats 
• Lokala trafikföreskrifter  
• Ansvar för lantmäteriförrättningar, ledningsrätter, intrångsersättning, 

servitut mm 
• Dispenser från strandskyddsbestämmelser 
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Sammanträdesdatum 

2020-03-09 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2020-000063  

Initiativärende från Göran Nyberg, Liberalerna, 

gällande beslutsinstans för detaljplaner. 

Sammanfattning av ärendet 

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

uppdrag att ta fram ett underlag för revidering av reglementet och att 

remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden (SBN) för yttrande. 

Ärendet gäller var beslut om antagande av detaljplaner ska fattas och 

vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av fastigheter och 

egendom. 

 

Efter tre presidieöverläggningar mellan kommunstyrelsen och SBN 

beslutades om följande lydelse av SBN:s reglemente: 

 SBN beslutar om antagande av mindre planer 

 SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala 

verksamhetsfastigheter 

 SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och 

industrimark, enligt av KF fastställda priser 

 SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett 

belopp av 2,0 mnkr 

 

Detaljplaner: I ”Plan- och bygglagen” (PBL) 5 kap §27 anges: ”En 

detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra 

åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. 

Kommunfullmäktiges (KF) beslut om ”mindre planer” har samma 

inriktning men kan förtydligas.  

 

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

och Gårvik ska antas av KF medan en ändring av enstaka bestämmelser 

för tex Möe antas av SBN. 

 

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

industrimark, enligt KFs beslut kan justeras eftersom KF inte fastställer 

pris på köp av mark. 

 

Punkten om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter 

kan kompletteras att köp/försäljning ska ske enligt nyligen genomförda 

värderingar. Om priset avviker mer än 20% från värderingen ska 

ärendet avgöras av KF. Kommunen har tex genomfört försäljningar till 

bygdeföreningar till avgjort låga priser. Delegationen kan begränsas till 

att endast gälla försäljning. 

 

Förslag  

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av reglementet för 

samhällsbyggnadsnämnden: 

 Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 
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Forts § 34 

 

 Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 

fastställda priser. 

 Försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter, till ett pris 

som inte understiger värderingen med mer än 20% 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Beslut KS 2020-02-20, § 27.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget ovan till 

Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.   

 

Yrkanden 

Göran Nyberg (L): att förslag till beslut som ska remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden ska lyda:  

 Beredning av detaljplaner  

 Besluta om planändring som inte är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt. 

 Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 

fastställda priser. 

 Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter till 

ett pris av högst två miljoner kronor. 

 

Christoffer Wallin (SD): att båda förslagen remitteras till 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Propositionsordning 

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

att kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att remittera båda förslagen till 

samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera båda förslagen ovan till 

Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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  2020-02-24 Dnr:KS 2020-63 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Initiativärende – revidering av reglemente 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget nedan till 

Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. 

Uppdrag 

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

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

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet gäller var beslut om antagande av 

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

fastigheter och egendom. 

 

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

av samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente: 

- SBN beslutar om antagande av mindre planer 

- SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter 

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

fastställda priser 

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

mnkr 

 

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

antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller 

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

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

förtydligas.  

 

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

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

SBN. 

 

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

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

 

Punkten om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter kan 

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

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

har tex genomfört försäljningar till bygdeföreningar till avgjort låga priser. 

Delegationen kan begränsas till att endast gälla försäljning. 

 

Förslag  
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av reglementet för 

samhällsbyggnadsnämnden: 

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

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

fastställda priser. 

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

understiger värderingen med mer än 20% 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Sannolikt ingen effekt 

Barnkonventionen 

Ingen effekt 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Håkan Sundberg 

 

 

 

 

Kommundirektör  
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§ 27 Dnr 2020-000063  

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

Sammanfattning av ärendet 

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

samhällsbyggnadsnämnden i syfte att se över beslutsinstans för 

detaljplaner i kommunen. En översyn av beloppsgränser för försäljning 

av verksamhetsfastigheter samt försäljning av kommunal egendom bör 

också ses över.  

Yrkanden 

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

för revidering och att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 

för yttrande.  

 

Propositionsordning 

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

att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

underlag för revidering och att remittera ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 

Samhällsbyggnadschefen 
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§ 34 Dnr 2020-000063  

Initiativärende från Göran Nyberg, Liberalerna, 

gällande beslutsinstans för detaljplaner. 

Sammanfattning av ärendet 

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

uppdrag att ta fram ett underlag för revidering av reglementet och att 

remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden (SBN) för yttrande. 

Ärendet gäller var beslut om antagande av detaljplaner ska fattas och 

vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av fastigheter och 

egendom. 

 

Efter tre presidieöverläggningar mellan kommunstyrelsen och SBN 

beslutades om följande lydelse av SBN:s reglemente: 

 SBN beslutar om antagande av mindre planer 

 SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala 

verksamhetsfastigheter 

 SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och 

industrimark, enligt av KF fastställda priser 

 SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett 

belopp av 2,0 mnkr 

 

Detaljplaner: I ”Plan- och bygglagen” (PBL) 5 kap §27 anges: ”En 

detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra 

åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. 

Kommunfullmäktiges (KF) beslut om ”mindre planer” har samma 

inriktning men kan förtydligas.  

 

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

och Gårvik ska antas av KF medan en ändring av enstaka bestämmelser 

för tex Möe antas av SBN. 

 

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

industrimark, enligt KFs beslut kan justeras eftersom KF inte fastställer 

pris på köp av mark. 

 

Punkten om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter 

kan kompletteras att köp/försäljning ska ske enligt nyligen genomförda 

värderingar. Om priset avviker mer än 20% från värderingen ska 

ärendet avgöras av KF. Kommunen har tex genomfört försäljningar till 

bygdeföreningar till avgjort låga priser. Delegationen kan begränsas till 

att endast gälla försäljning. 

 

Förslag  

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av reglementet för 

samhällsbyggnadsnämnden: 

 Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 
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Forts § 34 

 

 Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 

fastställda priser. 

 Försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter, till ett pris 

som inte understiger värderingen med mer än 20% 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Beslut KS 2020-02-20, § 27.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget ovan till 

Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.   

 

Yrkanden 

Göran Nyberg (L): att förslag till beslut som ska remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden ska lyda:  

 Beredning av detaljplaner  

 Besluta om planändring som inte är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt. 

 Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 

fastställda priser. 

 Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter till 

ett pris av högst två miljoner kronor. 

 

Christoffer Wallin (SD): att båda förslagen remitteras till 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Propositionsordning 

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

att kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att remittera båda förslagen till 

samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera båda förslagen ovan till 

Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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2020-05-20 

 

Dnr: KS 2020-000054 

  

Handläggare: 

Ulrika Karlsson 

Anställd 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Anmälan av delegationsbeslut  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

    

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-

01-04-§ 5. 

 

Förteckning redovisar beslut tagna 2020-04-01 – 2020-04-30.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Akten 
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Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-04-23 73487 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 

Välfärdsförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för 

mars månad. 

 

Pernilla Niklasson  

2020-04-23 73486 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 

Välfärdsförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för 

februari månad. 

 

Pernilla Niklasson  

2020-04-14 73246  Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.1.11 - Omfördelning av 

medel mellan investeringsobjekt 

upp till 10 prisbasbelopp. 

 

Håkan Sundberg  

2020-04-07 73386 I Färdtjänsthandläggare Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Besluta om tillstånd till färdtjänst 

perioden 2020-03-01 -- 2020-03-

31. 

 

Inez Rossberg 

Andersson 

 

 

 

253



 

 
 

 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-05-20 

 

  

 

 

 

 

 

254



 

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

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-02 

 

Dnr: KS 2020-000205 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Delårsrapport april Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport omfattande 

perioden januari-april 2020.   

Sammanfattning 

Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,0 mnkr för perioden januari-april 

2020. För året prognosticeras ett resultat på 19,6 mnkr. Budgeterat resultat är 

13,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 5,7 mnkr och därmed uppfylls det 

finansiella resultatmål som kommunfullmäktige beslutat för 2020. 

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -9,7 mnkr. Välfärdsnämnden 

svarar för den största avvikelsen med ett befarat underskottet på 5,9 mnkr. Även 

barn- och utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar 

underskott med 2,4 mnkr respektive 1,3 mnkr. En stor del av de befarade 

underskotten hänger samman med den pågående Covid-19 pandemin.   

Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att jämföra med budget på 136 

mnkr. 

Covid-19 

Under senare delen av rapportperioden har mycket av arbetet inom kommunens 

förvaltningar handlat om att hantera Covid-19. Strategin för kommunens arbete har 

varit att i stort följa de direktiv som getts av folkhälsomyndigheten. 

Måluppfyllelse 

Av de finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är två av tre 

uppfyllda. Det är målet om självfinansieringsgrad för reinvesteringar som inte 

uppfylls. De fyra inriktningsmålen bedöms vara delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen 

bedöms öka under resterande del av året.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Det positiva resultatet i prognosen kommer stärka kommunens ekonomi. Fortsatt 

arbete är dock nödvändigt för att nämnderna ska nå en ekonomi som är i balans 

med budgeten. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

KS Diarie 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Organisation 

Kommunens verksamhet bedrivs till största del via de 

kommunala nämnderna och i förvaltningsform. Till det 

kommer kommunens koncernföretag (Munkedals 

Bostäder AB, Munkedal Vatten AB, Dingle 

industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB) 

samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, 

Kooperativa Hyresrättsförening Grönskan och 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän). IT-, Miljö- 

och Löneverksamheten bedrivs tillsammans med 

Sotenäs och Lysekils kommuner. 

 

 

 

Delåret i sammandrag 

Ekonomi 

Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,0 

mnkr för perioden januari-april 2020. För året prog-

nosticeras ett resultat på 19,6 mnkr. Budgeterat 

resultat är 13,9 mnkr vilket innebär en budge-

tavvikelse på 5,7 mnkr och därmed uppfylls det 

finansiella resultatmål som kommunfullmäktige 

beslutat för 2020. 

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till  

-9,7 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största 

avvikelsen med ett befarat underskottet på 5,9 

mnkr. Även barn- och utbildningsnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar 

underskott med 2,4 mnkr respektive 1,3 mnkr. En 

stor del av de befarade underskotten hänger 

samman med den pågående Covid-19 pandemin.   

Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att 

jämföra med budget på 136 mnkr.  

Verksamhet 

Under senare delen av rapportperioden har mycket 

av arbetet inom kommunens förvaltningar handlat 

om att hantera Covid-19. Strategin för kommunens 

arbete har varit att i stort följa de direktiv som getts 

av folkhälsomyndigheten. Det handlar om informa-

tionsinsatser, bemanning, inköp och användande av 

skyddsmaterial med mera. Planering har även skett 

för att klara en situation med stor smittspridning 

bland befolkning och vårdtagare. Anpassning har 

skett av möten så att all verksamhet ska kunna 

fortgå. Kontinuitetsplaner har tagits fram. Förvalt-

ningarna har gått upp i stabsläge. Kommunlednings-

gruppen har haft extra mötestid för att hantera 

frågor kring pandemin. De medarbetare som haft mä 

har under perioden i högre grad distansarbetat för 

att minska smittspridningen. 

Under mars ställdes även politiska möten in såsom 

fullmäktige och nämndsmöten. Under april har dock 

möten kunnat hållas. En stor del av mötena har 

förlagts till den stora möteslokalen Sporren i Dingle. 

Under mars ökade frånvaron mycket på grund av de 

direktiv som fanns om att medarbetare ska stanna 

hemma vid minsta förkylningssymptom. Även 

karensdagen togs bort. Under april har frånvaron 

mer normaliserats. 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår 

projektering av ny skola 4-6 vid Kungsmark, ny 

förskola på Brudås och ny bollhall i anslutning till 

Kungsmarksskolan. Kostenheten arbetar med en 

uppdatering av kommunens kostpolicy för att 

uppgradera detta dokument till ett tidsenligt 

måltidsprogram 
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Inom barn- och utbildningsförvaltningen har det varit 

mycket fokus på Covid-19 under perioden och samt-

liga enheter har infört anpassningar och 

restriktioner. Det har påverkat verksamhetens 

utvecklingstakt och det planerade arbetet. 

Arbetet med strategisk plan inom skolan har inletts 

men fördröjts. Under perioden har det fortsatt varit 

ett stort fokus på närvaroarbetet på enheterna. Elof-

planen har implementerats ytterligare och även kom-

pletterats med en frånvarotrappa. Närvaron följs upp 

kontinuerligt på elevhälsomöten. Närvaron på grund-

skolan har ökat. Även gymnasieskolan ser en ökad 

närvaro. Barnkonventionen är lag sedan januari 

2020 och inom förskolan pågår arbetet med 

implementering. 

Inom välfärdsnämndens område har 17 platser på 

Ekebacken avvecklats samtidigt som den nya 

avdelningen, med sex platser, på Allégården har 

öppnats. 

Covid-19 har påverkat samtliga verksamheter på 

olika sätt. Det har inneburit ökad belastning med 

information, kartläggningar, riskbedömningar, extra 

utbildningar, vikarieanställningar, höja sysselsätt-

ningsgrad, sommarrekryteringar, vikarietillsättningar 

schemaförändringar, stabsarbete samt planering 

kring verksamheter för att hålla social distans. 

Försörjningsstödet ökar i större omfattning än 

förväntat, inskrivna kommer inte ut i arbete eller 

praktik i samma omfattning som tidigare, vilket 

bland annat är en effekt av personer som avslutat 

sin etableringsperiod.  

Stödboendet stängdes i mars. De tre ungdomar som 

var kvar bor numera i egna lägenheter med stöd från 

individ- och familjeomsorgen. 

Inom Kultur- och fritidsnämndens område har 

biblioteket fått ändrade öppettider på grund av 

Covid-19. Många evenemang har blivit inställda och 

frigjort kulturutvecklaren till att i stället lägga tid på 

att märka upp Bohusleden. Beslut fattades om att 

ersätta maj månads kommuntidning med utskick av 

”Grejen med Munkedal” till samtliga hushåll. 

Ung Fritid lämnade Örekilsgården med kort varsel på 

grund av översvämning och kommande rivningsstart 

av lokalen. 

Omvärldsanalys 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedöm-

ningar av den svenska konjunkturen och dess effek-

ter på kommunernas ekonomi. I mitten av februari 

beskrev SKR konjunkturläget enligt följande: 

”Bedömningen är att Sverige når lågkonjunktur mot 

slutet av 2020. Men någon djupare svacka tycks 

ännu avlägsen och den förutsedda lågkonjunkturen 

kan beskrivas som ”mild”. Den svagare konjunkturen 

förväntas addera till de strukturella utmaningar som 

underliggande präglar ekonomin för kommuner och 

regioner, inte minst kommande år. Samtidigt är de 

starka svenska offentliga finanserna betryggande: 

utrymmet för att stimulera konjunkturen genom 

finanspolitik finns. Att stärka kommunsektorns 

inkomster genom statsbidrag, för att hålla konsum-

tion och investeringar uppe i en konjunktursvacka, är 

sannolikt en av de mest effektiva stimulansåtgär-

derna nu när den penningpolitiska arsenalen är 

begränsad.” I övrigt finns det globala utmaningar 

med bland annat handelskrig, ökad protektionism 

och ett förvärrat säkerhetsläge mellan USA, Iran och 

Nordkorea. 

 

De utmaningar som kommunerna främst har att 

hantera handlar om: 

 Demografisk utmaning med fler äldre och yngre 

invånare 

 Ökat försörjningsstöd, när fler flyktingar går ur 

etableringsfasen till en svagare arbetsmarknad 

 Kompetensförsörjning 

 En lägre ökningstakt av skatteunderlaget, till 

följd av annalkande lågkonjunktur i Sverige 

 Stort investeringsbehov samtidigt som det finns 

ett behov av att utöka verksamheten. 

För att klara dessa utmaningar beslutades om 

utökade statsbidrag på totalt 7,5 miljarder kronor att 

fördelas mellan kommuner (70 procent) och regioner 

(30 procent). Tack vare starka statsfinanser skulle 

denna nedgång i ekonomin hanteras och negativa 

effekter på välfärden skulle mildras. 

I mars kom Covid-19pandemin som förändrade alla 

förutsättningar för vår ekonomi och sätt att leva. Det 

gäller både globalt i världen och i Sverige. Alla 

bedömningar som görs är nu mycket osäkra och allt 

beror på hur pandemin utvecklas i Sverige och i 

världen. 

SKR släppte en ny rapport i mitten av mars med en 

bedömning av skatteunderlagets utveckling i 

förhållande till effekter av pandemin. SKR bedömer 

att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer 

att öka betydligt svagare än tidigare beräknat. 

Prognososäkerheten är uppenbarligen mycket hög i 

nuläget, men allt talar för att produktion och 

sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, 

kommer att drabbas hårt av pandemin. 

SKR har landat i prognosindikation om 1,5 procent 

för skatteunderlagstillväxten 2020. Detta innebär en 

betydande nedrevidering (nästan en procentenhet) 

jämfört med den prognos som SKR publicerade i 

februari. Då beräknades det kommunala skatteun-

derlaget i år bli 2,4 procent högre än 2019. 

Svårigheterna att bedöma hur ekonomin nu 

påverkas av viruset har i hög grad att göra med det 

faktum att ekonomisk statistik rapporteras med 

fördröjning. Efterfrågan har på kort tid dämpats 

oerhört kraftigt i vissa branscher, som en följd av 

nedstängningar och karantän som samhällen/länder 
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nyligen försatts i, det vet vi. Men hur brant fall det 

rör sig om, liksom hur stora och snabba spridnings-

effekter det blir för de delar av ekonomin som inte är 

primärt drabbade, är i nuläget svårbedömt. Vad 

kommande veckor och månader för med sig, när det 

gäller smittspridningen liksom när det gäller olika 

typer av åtgärder för att bromsa förloppet, är uppen-

barligen osäkert. Vart den senaste tidens turbulens 

på finansmarknaderna ska ta vägen är dessutom 

oklart, men inverkan på realekonomin kan i förläng-

ningen bli mycket stor. Likaså är det osäkert vilka 

positiva effekter som kan förväntas av de olika typer 

av krisåtgärder som nu sjösätts i Sverige och globalt 

för att stötta finansmarknaden och realekonomin. 

Indikationen för skatteunderlaget grundar sig i 

scenarioanalys för produktion och sysselsättning. 

Tänkbara förlopp har konstruerats utifrån historiska 

episoder av snabb konjunkturnedgång. Det finns 

därmed ”ingen prognos” i egentlig mening. Därför 

publicerar SKR inte några nyckeltal för samhälls-

ekonomin. En utgångspunkt för beräkningarna har 

varit att såväl USA som Europa går in i recession 

under första halvåret 2020. Bedömningen är också 

att BNP i Sverige kommer att minska under året. 

SKR tror och hoppas att de krisåtgärder som 

aviserats kommer att kunna dämpa fallet i 

sysselsättningen, liksom dämpa försvagningen av 

löneinkomsterna. Inte desto mindre ser SKR det som 

oundvikligt att sysselsättningen kommer att minska i 

år och att denna minskning blir skarpare än vad SKR 

beräknade i föregående prognos. 

Tappet kan bli värre kommande år beroende på hur 

snabbt samhällsekonomin kan startas upp igen efter 

Covid-19pandemin. I regeringens vårbudget visar 

prognoser för samhällsekonomin på en kraftig 

nedgång under 2020, men som följs av en uppgång 

kommande år. Från 2023 ska ekonomin i stort ha 

återhämtat den nedgång som sker 2020. 

Arbetslöshet 

 

Tabellen ovan beskriver öppet arbetslösa och 

sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den 

registerbaserade arbetskraften 16–64 år. 

Arbetslösheten i kommunen har ökat mycket jämfört 

med samma period föregående år och ligger nu i 

april på 7,0 procent. Det är dock under både riket 

och länet. Antalet öppet arbetslösa uppgår till 185 

vilket är en ökning med 46 jämfört med förra året. 

Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd 18-24 år apr 19 

 

apr 20 

Munkedal 6,9% 10,2% 

Västra Götaland 6,5% 10,0% 

Riket  7,8% 10,8% 

 

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i 

program med aktivitetsstöd, andel av den register-

baserade arbetskraften 18–24 år. Det har skett en 

stor ökning av arbetslösheten. Främst är det den 

öppna arbetslösenheten som ökar. Antalet öppet 

arbetslösa uppgår till 35 i kommunen vilket är en 

ökning med 19 jämfört med förra året. 

Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd, utrikesfödda apr 19 

 

apr 20 

Munkedal 24,9% 23,7% 

Västra Götaland 17,4% 18,7% 

Riket  18,8% 19,9% 

 

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i 

program med aktivitetsstöd, andel av den register-

baserade arbetskraften 16–64 år (endast utrikes-

födda). Bland utrikesfödda minskar arbetslösheten 

något, dock från en hög nivå. Munkedal ligger långt 

över nivån i riket och regionen.  I Munkedal minskar 

andelen med aktivitetsstöd medan andelen som är 

öppet arbetslösa har gått upp jämfört med förra 

året. Det är viktigt att kommunen fortsatt fokuserar 

sina insatser inom området så att fler av de utrikes-

födda kommer i arbete. Antalet öppet arbetslösa 

uppgår till 55 i kommunen vilket är en ökning med 

13 jämfört med 2019.  

Befolkning 

Befolkningsökningen från tidigare år har stannat av 

och ökningen jämfört med föregående år är 

marginell. I april 2020 ligger invånarantalet på  

10 544 invånare. Nedanstående tabeller visar på 

utvecklingen för det senaste året. Covid-19 har inte 

fått genomslag på dödsfallen ännu. Det är fortfa-

rande fler som invandrar än utvandrar men även 

inrikes flyttningar visar att det är betydligt fler som 

flyttar till kommunen än de som flyttar. 

 

  

Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd apr 19 

 

apr 20 

Munkedal 5,6% 7,0% 

Västra Götaland 5,9% 7,5% 

Riket  6,8% 8,2% 

Antal invånare apr 19 

 

apr 20 

0–5 år 652 627 

6–15 år 1 229 1 228 

16–19 år 460 458 

20–64 år 5 502 5 491 

65–79 år 1 904 1958 

80+ 791 782 

Totalt 10 538 10 544 

Översikt 

Befolkningsförändringar apr 19 

 

apr 20 

Födelsetal 42 41 

Dödsfall -46 -40 

Summa födelsenetto -4 1 

   

Inflyttning  188 185 

Utflyttning -163 -170 

Summa inrikes flyttningsförändring 25 15 

Invandring 15 30 

Utvandring -4 -4 

Summa in- och utvandringsskillnad 11 26 

Summa flyttningsförändring 36 41 

   

Summa folkmängdsförändring 32 42 
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PERSONAL 

Sjukfrånvaro 

Kommunen har en sjukfrånvaro på 10,4 procent 

under perioden januari-april 2020, vilket är en 

ökning jämfört med motsvarande period 2019 (8,3 

procent). 

 

På grund av Covid-19-situationen är det naturligt en 

större skillnad mellan 2019 och 2020 gällande 

sjukdagar som ligger dag 2-14 och 15-59 på grund 

av att personalen måste vara hemma vid minsta 

symptom och att läkarintyg inte krävs förrän dag 22. 

Totalt hela kommunen (%) jan -april 2019 jan -april 2020 

Dag 2 - 14 2,8 4,1 

Dag 15 - 59 0,9 1,4 

>60 dagar 4,1 4,5 

 

Sjuklönekostnader, tkr jan -april 2019 jan -april 2020 

Totalt 3 221 4 014 

Sjuklön dag 2-14 2 927 3 689 

Sjuklön dag 15-21 293 325 

 

Sjukfrånvaro dag 2-14 har ökat med 1,3 procenten-

heter och dag 15-28 har ökat med 0,5 procenten-

heter jämfört med 2019. Detta gör att sjuklönekost-

naderna är cirka 800 tkr i högre år än 2019 samma 

period. Arbetsgivaren kan inte utesluta att viss 

sjukfrånvaro handlar om oro. Långtidssjukfrånvaron 

har ökat med 0,4 procentenheter jämfört med 2019. 

Insatser för att minska långtidssjukfrånvaron 

behöver öka. Sjukfrånvaro och rehabilitering som 

inte är kopplat till Covid-19 arbetas med parallellt 

enligt sedvanliga rehabiliteringsrutiner. 

Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvalt-

ningen har under perioden ökat till 8,9 procent från 

6,4 procent 2019, där skolorna ligger på 8,9 procent 

(6,6 procent, 2019) och förskolorna högre med 10,2 

procent (8.2 procent, 2019). Förutom att Covid-19-

situationen har påverkat korttidssjukfrånvaron har 

även långtidssjukfrånvaron ökat från 2,7 procent till 

3,6 procent.  

Inom välfärdsförvaltningen ligger sjukskrivningstalet 

på 14,3 procent jan-april 2020, 2019 10,5 procent. 

Sjuktalet i sig är högt, men eftersom förvaltningen 

återkommande har höga sjuktal är inte själva 

ökningen under denna period särskilt stor. 

Sjukfrånvaron för avdelning vård- och äldreomsorg 

ligger på 14,8 procent, avdelning stöd på 14,7 

procent och avdelning IFO på 11,53 procent. 

Långtidssjukfrånvaron har ökat från 5,4 procent till 

6,7 procent.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen går mot strömmen 

och har under perioden mot motsvarande år sänkt 

sin sjukfrånvaro, från 7,7 procent till 5,21 procent. 

Förvaltningens korttidssjukfrånvaro har ökat på 

grund av Covid-19-situationen och långtidssjukfrån-

varon har minskat rejält från 4,6 procent till 1,7 

procent. Det beror på att några ärenden med 

långtidssjukfrånvaro har återgått/avslutats.  

Även kommunstyrelsens förvaltning har sänkt sin 

sjukfrånvaro från föregående år och ligger på 2,9 

procent från 10,5 procent. Både korttidssjukfrån-

varon och långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört 

med 2019. En förklaring till detta är delvis att några 

ärenden med långtidsfrånvaro har återgått/avslutats 

samt att en del tjänstepersoner arbetar på distans 

och därmed kan fortsätta arbeta trots milda 

symptom.  

Vid analys av den övergripande sjukfrånvaron kan 

ses att den största orsaken till långtidssjukskrivning 

är bland annat kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa 

och medicinsk rehabilitering av till exempel flertal 

cancerdiagnoser. Den högsta sjukfrånvaron återfinns 

hos medarbetare över 56 år samt gruppen 30-49 år. 

Föregående år låg gruppen 50-55 högre, följt av 

medarbetare som är 29 år och yngre. 

En arbetsgrupp som fortsatt utmärker sig med 

mycket höga sjuktal är de tim- och visstidsanställda 

inom välfärdsförvaltningen, där sjuktalen nu uppgår 

till 35 procent (24,5 procent 2019). Av dessa är 

mertalet timavlönade vilket fortsatt påvisar att 

förvaltningen använder sig av många tim- och 

visstidsanställningar. Kommunen behöver aktivera 

åtgärder inom ramen för beslutet om Heltidsresan 

för att öka sysselsättningsgraden på de tillsvidare-

anställda. Även inom förskoleverksamheten ses den 

högsta sjukfrånvaron bland medarbetare som har 

tidsbegränsade anställningar. 

Covid-19 

Covid-19viruset, Covid-19, fick från och med mars 

en stor påverkan i organisationen, liksom hela 

Sverige och västvärlden. För att förhindra och 

begränsa smittspridning gick förvaltningarna in ett 

krisledningsläge, vilket krävde en snabb och stor 

omställning för verksamheterna och dess 

medarbetarna. Åtgärder sattes in i verksamheterna 

Sjukfrånvaro (%) 
jan -apr 

2018 

jan-apr 

2019 

jan -apr 

2020 

Totalt hela kommunen 8,8 8,3 10,4 

Kommunstyrelsens förvaltn. 10,3 5,7 2,9 

Samhällsbyggnadsförvaltn. 3,9 7,7 5,2 

Barn- och utbildningsförv. 7,7 6,4 9,1 

Välfärdsförvaltningen 10,9 10,6 14,4 

Kultur- och fritidsförvaltning - 1,8 2,6 

    

Andel >60 dagar 48% 50% 43% 
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för att förhindra och begränsa smittspridning, som 

till exempel besöksförbud på äldreboenden, stopp för 

resande till utbildningar och konferenser, 

distansarbete infördes för tjänstepersoner med 

administrativa tjänster, många barn och elever 

stannade hemma med symptom och organisationen 

satte allt fokus på att följa Folkhälsomyndighetens 

direktiv.  

Innan Covid-19 inträffade hade HR fokus på arbetet 

med att sänka sjukfrånvaron för enheter med över 8 

procent sjukfrånvaro genom aktivt rehabiliterings-

arbete. Under perioden har en ”sluta röka” kurs 

genomförts för 6 deltagare via Kuling rehab och 

ytterligare en omgång planeras.  

Från och med mitten av mars tog arbetsmiljöarbetet 

en ny vändning i och med Covid-19-viruset och alla 

enheter genomförde i KIA-systemet risk- och 

konsekvensanalyser utifrån två riskfaktorer; åtgärder 

för minskad smittspridning samt åtgärder vid 50 

procent personalbortfall. Riskerna med Covid-19 är 

något nytt för oss alla, därför är det viktigt att följa 

den kunskapsutveckling som sker på området för att 

anpassa arbetsmiljöarbete efter den nya situationen. 

Under Covid-19pandemin behöver undersökningar, 

riskbedömningar, åtgärder av risker och uppföljning 

av åtgärder göras oftare än vanligt, eftersom 

situationen och kunskapsläget hela tiden 

förändras.HR-avdelningen har informerat samtliga 

chefer löpande via informationsbrev "Covid-19-

special" om vad som gäller vid arbetsmiljöarbete, 

arbetsrätt, semester- och bemanningsfrågor, råd vid 

distansarbete och inte minst det nära ledarskapet, 

för att kunna fånga och hantera medarbetarnas oro i 

denna tid. Tät samverkan med de fackliga har också 

prioriterats under denna period. Personalstödet Falck 

har aktiverats för att ge alla tillsvidare- och 

visstidsanställda kostnadsfri vägledning dygnet runt 

vid till exempel oro, förändringar, konflikter och 

juridikfrågor. 

Finansrapport april 2020 / Avstämning 

finanspolicy 

Finansavsnittet avses informera om kommunens 

finansiella ställning. Rapporten gäller för perioden 

januari – april 2020 

Likvida medel 

Likvida medel på koncernkontot uppgår till för närva-

rande till 98 mnkr vilket är en minskning med 37 

mnkr sedan årsskiftet men innebär ändå att 

kommunen fortfarande har en god likviditet.  

Skuldhantering 

Kommunens lån (exklusive lån för leasingfordon) 

uppgår 2020-04-30 till 185 mnkr. Av dessa är 160 

mnkr räntesäkrade. Genomsnittsräntan är 2,66 

procent. Orsaken till den höga räntenivån är den 

räntesäkring som gjordes 2011–2012 med 10-åriga 

swappar. Nuvarande räntebindningstid är 1,32 år och 

kapitalbindningstiden 1,07 år.  

Då kommunen trots ökande investeringar fortfarande 

har en god likviditet innebär det att det för året inte 

kommer vara aktuellt med nyupplåning.  

Finanspolicyns krav uppfylls bortsett från kravet på 

att minst två långivare bör eftersträvas. Kommunen 

har enbart lånat från Kommuninvest. Mer detaljerad 

information återfinns i Bilaga  

Balanskravsutredning 

Balanskravet är enligt kommunallagen att 

intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Balanskrav  Bokslut Prognos 

(belopp i mnkr) 2019 2020 

Resultat 28,9 19,6 

Avgår reavinst -8,0 0,0 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 
20,9 19,6 

Medel till RUR  0,0 0,0 

Medel från RUR 0,0 0,0 

Balanskravsresultat 20,9 19,6 

 

Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat 

på 19,6 mnkr. I prognosen har inte några reavinster 

räknats med varför balanskravsresultatet uppgår till 

samma belopp. Prognostiserat resultat enligt 

balanskravet är 5,7 mnkr högre än budget och 1,3 

mnkr lägre än föregående år. 

Utredningen visar att kommunen uppfyller balans-

kravet och inte behöver återställa något resultat. I 

samband med bokslut 2016 gjordes en avsättning till 

RUR med 3,9 mnkr. I och med denna avsättning 

uppgår RUR till 10,0 mnkr vilket är maximal 

avsättning enligt riktlinjerna
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband 

med budgeten ange finansiella mål samt verksam-

hetsmål som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisningen 

och i delårsbokslut. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning i Munke-

dals kommun har kommunfullmäktige fattat beslut 

om tre finansiella inriktningsmål och fyra inrikt-

ningsmål för verksamheten. Dessa mål har sin 

utgångspunkt i kommunens vision. Inriktningsmålen 

för verksamheten konkretiseras i sin tur av varje 

nämnd i form av verksamhetsmål. 

Finansiell analys 

Kommunen redovisarar för perioden ett resultat om 

0,0 mnkr och prognosen visar på ett resultat om 

19,6 mnkr. I jämförelse med budget innebär det en 

positiv avvikelse på 5,7 mnkr. Verksamhetens 

nettokostnader beräknas uppgå till 97,0 procent i 

förhållande till skatter och statsbidrag. 

Nyckeltal som är kopplade till finansiell analys finns 

på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten 

görs endast en kortfattad och förenklad finansiell 

analys.  

Årets resultat 

För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det 

viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter 

och kostnader. Måttet som används här är resultatet 

före jämförelsestörande poster. Detta resultat 

innehåller alla kommunens löpande kostnader och 

intäkter och bör i förhållande till skatter och 

statsbidrag ligga mellan 2–3 procent över en längre 

tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en 

kommun av att finansiera större delen av sin 

tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur 

leder till att kommunen kan bibehålla sin finansiella 

handlingsberedskap på kort och lång sikt. 

För 2019 uppgick resultatet före jämförelsestörande 

poster i förhållande till skatter och statsbidrag till 

4,2 procent. Prognosen för 2020 är 2,8 procent, 

vilket innebär att kommunen, trots minskningen, 

fortsatt visar en relativt stabil resultatutveckling och 

stärker det egna kapitalet inför framtiden.  

Investeringsvolym och självfinansiering 

För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när 

den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor 

andel av skatteintäkterna återstå för att kunna 

finansiera årets investeringar. Detta mäts genom 

nyckeltalet ”skattefinansieringsgrad av investe-

ringar”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett 

värde på 100 procent eller mer, innebär att kommu-

nen kan skattefinansiera samtliga investeringar som 

genomförts under året. Detta stärker då kommu-

nens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 

procent kan användas till att amortera av kommu-

nens skulder och/eller stärka likviditeten.  

Munkedals utfall uppgick till 123 procent för 2018 

och 93 procent för 2019. Prognosen för 2020 ser på 

grund av ökande investeringsvolym ut att landa på 

44 procent. Detta innebär att kommunens likviditet 

kommer att försämras men att någon nyupplåning 

inte behöver ske. För reinvesteringar beräknas 

självfinansieringsgraden till 55 procent.  

Soliditet och låneskuld 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del 

av kommunens tillgångar som har finansierats med 

skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre 

skuldsättning har kommunen.  

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har 

förstärkts de senast åren. 2019 uppgick soliditeten 

till 16,3 procent. Förbättringen beror på att det egna 

kapitalet förstärkts samtidigt som utbetalningar av 

pensionsskuld intjänad före 1998 fortlöper. Detta 

påverkar skulden positivt och innebär att kommu-

nen förbättrar sin ställning något. Tack vare det 

prognosticerade resultatet för 2020 så beräknas 

soliditeten förbättras ytterligare och uppgå till 19,8 

procent inklusive pensionsförpliktelser vid årets slut.  

Likviditet och betalningsförmåga 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens 

kortsiktiga handlingsberedskap. En ökande kassa-

likviditet i kombination med en oförändrad eller 

förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens 

totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.  

Mellan 2016 och 2019 förbättrades kommunens 

kassalikviditet. Under 2020 har kassalikviditeten 

dock försämrats och uppgår vid delåret till 93,6 

procent. Om investeringar genomförs i takt med vad 

som framgår av prognos kommer likviditeten 

försämras ytterligare under resterande del av året 

och beräknas uppgå till 72,1 procent vid årets slut. 

Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent. 

Det innebär att korta tillgångar är lika stora som 

korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder 

ingår dock en semesterlöneskuld som utgör cirka 

20–30 procent av de kortfristiga skulderna. Den 

förändras normalt inte i någon större omfattning 

under året och utgör därför ingen större belastning 

på likviditeten. Detta innebär att en nivå på över 60 

procent tryggar den kortsiktiga betalningsberedska-

pen. Munkedals likviditet innebär trots försämringen 

att kommunen klarar av att finansiera oväntade 

finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva låna.  

Åtaganden utanför balansräkningen 

Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför 

balansräkningen är två poster som medför en ökad 

risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap.  

De borgensåtagande som kommunen ingått har 

ökat från 175 mnkr 2013 till att för 2019 uppgå till 

361 mnkr. Under 2020 har borgensåtagandet 

minskat till 350 mnkr.  Pensionsförpliktelser 

intjänade före 1998, sjunker och har så gjort de 
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senaste åren. Nuvarande prognos visar på att vid 

årsskiftet kommer pensionsskulden att uppgå till 

199 mnkr inklusive löneskatt. Minskningen beror på 

utbetalningar av pensioner. Totalt sett innebär 

dessa åtaganden en hög risk.  

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 

En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det 

önskvärda. Kommunens prognos redovisar en 

positiv budgetavvikelse för året.  

Finansiella mål 

Finansiella inriktningsmål 

De finansiella inriktningsmålen är antagna av 

kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning”. Inriktningsmålen gäller för perioden 

2020–2023. Med nuvarande prognos är två av tre 

finansiella mål uppfyllda för 2020. 

Resultatmål - Det genomsnittliga resultatet 

under planperioden, i förhållande till skatter och 

 bidrag, ska lägst uppgå till 2 procent.

Årsprognosen ligger på 2,8 procent, vilket innebär ett 

bra utgångsläge för att målet ska kunna uppfyllas 

under perioden. 

    Investeringsmål – Självfinansieringsgraden 

av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 procent, 

igenomsnitt under planperioden. 

Självfinansieringsgraden av reinvesteringar beräk-

nas 2020 uppgå till 55 procent. Även för kommande 

år planeras för stora investeringar vilket innebär att 

det är tveksamt om målet kommer att uppfyllas. 

Skuldsättning - Överskott och intäkter av 

engångskaraktär ska i första hand användas 

till att minska kommunens skuldsättningsgrad. 

Måluppfyllelsen utvärderas i samband med 

årsbokslutet 

 

Resultatmål budget 2020 

De finansiella resultatmålen är antagna av kommun-

fullmäktige i budget 2020 (MRP). Utgångspunkten 

för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen 

ovan. De finansiella resultatmålen gäller för 2020. 

Måluppfyllelsen är god vad gäller målet för årets 

resultat. När det gäller investeringsmålet så 

kommer det inte att uppfyllas med nuvarande 

investeringstakt. Målet för minskad skuldsättning får 

utvärderas i samband med årsbokslutet. 

Finansiella resultatmål 2020 Mål 2020 Prognos 2020 

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av 

skatteintäkter och generellt statsbidrag. 
13,9 mnkr 19,6 mnkr 

Investeringsmål: Självfinansieringsgrad 

av reinvesteringar ska minst uppgå till 

74 % 

74 % 55 % 

Skulsättning: Under 2020 ska överskott 

och intäkter av engångskaraktär ska 

användas till att amortera på 

låneskulden. 

 

 

Inriktningsmål för verksamheten 

Alla ska vara anställningsbara 

Arbetet med att utveckla undervis-

ningen för ökad måluppfyllelse fortgår inom skolans 

verksamhet. Pedagoger dokumenterar och följer 

kontinuerligt upp elevernas resultat i Unikum. 

Trenden är att färre elever i år går till individuella 

programmet jämfört med året innan. Årets resultat 

sammanställs i juni och analyseras i augusti. Till 

hösten 2020 kommer alla elever i grundskolan åk 1 

till 9 ha en elevdator. 

Inom förvaltningens verksamheter är målet att 

hjälpa dem som riskerar att hamna i försörjnings-

stöd ut på arbetsmarknaden, alternativt i praktik-

plats. Det finns idag utbildade handledare för att 

kunna ta emot och vägleda praktikanter på bästa 

sätt. 

Många enheter inom de särskilda boendena har nu 

extratjänster och har anmält intresse av att ta emot 

fler. Inom Dinglegården erbjuder man möjlighet att 

kombinera utbildning och arbete, genom validering. 

Inom Hemtjänst Svarteborg har man påbörjat 

arbetet med städteam. Deltagarna i städteamet är 

sådana personer som annars hade uppehållit 

försörjningsstöd från kommunen. 

Inom individ och familjeomsorgen och 

arbetsmarknadsenheten har arbetet påbörjats med 

att identifiera försörjningsstödstagare för att se om 

de har rätt till någon form av bidragsanställning, 

arbetssättet omfattar alla klienter. 

Personer som går ur etableringen ligger under 

Arbetsförmedlingen ansvar och socialtjänsten får ej 

styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta del 

av, då mister de sin ersättning från Arbetsförmed-

lingen, därför krävs ett nära samarbete mellan 

kommunen och Arbetsförmedlingen. 

Samarbete kring DUA-gruppen (delegationen för 

unga och nyanlända i arbete) har återupptagits och 

en ansökan om ekonomiska medel har gjorts 

tillsammans med Lysekils och Sotenäs kommuner. 

Inom SBN har en utredning påbörjats för att se vilka 

möjligheter det finns för att erbjuda lärling eller 

traineeplatser. 

Inom kommunstyrelsen är en ansvarig utsedd som 

tar fram förslag på lämpliga funktioner från de olika 

förvaltningarna att delta i arbetet. Arbetsgruppen 

kartlägger och analyserar befintliga mötespunkter 

och samarbeten samt tar fram förslag till lämpliga 

arbetssätt mellan förvaltningarna, för effektivt 

resursutnyttjande. 
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Verksamhetsmål Utfall 

Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja 

sina gymnasiestudier inom tre år 
Delvis 

uppfyllt 

Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera Delvis 

uppfyllt 

Vi ska öka antalet personer efter avslutad 

etablering som går ut i arbete där ingen 

utbildning krävs 

Delvis 

uppfyllt 

Varje verksamhet/enhet ska ha minst en 

praktikant eller liknande under året. 
Helt 

uppfyllt 

Vi ska utreda förutsättningarna för att erbjuda 

möjlighet till lärlings- och/eller traineplatser 
Delvis 

uppfyllt 

Vi ska arbeta för ökad folkbildning Delvis 

uppfyllt 

Implementera nya arbetssätt i samverkan 

mellan förvaltningarna 
Ej uppfyllt 

 

 Skapa förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  

 

Ett av måtten som BUN satt upp för att uppfylla 

målet är barngruppernas storlek i förskolan. Räknar 

vi ett snitt över antal barn i barngrupp klarar 

verksamheten måttet då antalet barn uppgår till 17 

barn/grupp. 

Måttet att alla elever ska ha minst en pulshöjande 

aktivitet varje dag bedöms vara uppfyllt. Alla 

verksamheter arbetar aktivt med det här. På grund 

av rådande omständigheter under vårterminen, 

distansundervisning och sjukdomsbortfall, har det 

haltat lite. 

Under våren är det svårt att dra slutsatser kring 

närvarostatistik på grund av rådande situation men 

sett över hela skolåret ser vi en markant förbättring. 

Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad 

närvaro. 

I de OSA-enkäter som genomfördes under hösten 

2019 visas resultatet i en 5-gradig skala. Målet att 

4,5 ska rekommendera Munkedals kommun som 

arbetsgivare är inte uppnått. Värdet ligger på 3,5. 

Förvaltningens mål är förankrade i verksamheten 

vilket ger ett resultat av 4,0. Målet ligger på 4,5 

men marginalerna är väldigt små så det redovisade 

resultatet får anses mycket bra. Det är första året 

med dessa nya mål, som dessutom antogs och 

implementerades på kort tid under hösten, vilket 

ytterligare förstärker att detta arbete har 

genomförts väl. 

Arbetsbelastningen har identifierats som ett 

utvecklingsområde inom förskolan redan i 

föregående års enkät och ett arbete genom 

verktyget kring arbetsbelastning på Suntarbetsliv.se 

har påbörjats. Genom samarbete med HR har även 

ett arbete med arbetsmiljön påbörjats. 

Resultatet av hela avdelning skolas OSA-enkät har 

analyserats och diskuterats i ledningsgruppen. En 

handlingsplan med prioriterade målområden har 

antagits och arbetet med densamma har redan 

startat 

Inom VFN har en arbetsgrupp har upprättats som 

kommer att arbeta med planen för brukarinflytande. 

Gruppen har inte träffats än pga nuvarande läge 

med Covid-19 -19 men har målet att träffas för 

kartläggning och kunskapsinhämtning efter 

sommaren. Målet är att planen ska vara upprättad i 

november/december 2020. 

Örekilsparken har tillgänglighetsanpassats genom 

förbättrade gångvägar och nytt utegym är på gång. 

Tillgänglighetsanpassning av Brukskolans parkering-

lämning/hämtning av barn (pågår). 

Asfalteringsåtgärder UM för ökad tillgänglighet, 

planeras under sommaren. 

Ny belysning vid skolskjutshållplats vid 

Centrumskolan. Park och skog har röjt bort sly och 

träd på sidan av gång- och cykelbanor i Dingle och 

Munkedal för ökad trygghet. Detta arbete fortsätter 

till hösten. Omläggning av gc väg genom 

Centrumskolan planeras. Till hösten planerar 

förvaltningen punktinsatser gällande förbättrad 

belysning. 

Trygghetsvandring planeras att ske under den 

mörkare delen av året. 

Inom kommunstyrelsen är en ansvarig utsedd och 

tar fram förslag på lämpliga funktioner att delta i 

arbetet. Arbetsgruppen kartlägger och analyserar 

befintliga mötesplatser utifrån undersökningar om 

upplevd trygghet samt tar fram förslag till plan med 

generella och/eller platsspecifika åtgärder 

 

Verksamhetsmål Utfall 

I våra verksamheter ska alla känna trygghet 

och glädje Delvis uppfyllt 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara 

en attraktiv arbetsgivare Helt uppfyllt 

Vi ska skapa en plan för brukarinflytande Ej uppfyllt 

Vi ska skapa tillgänglighet och trygghet i 

det offentliga rummet Delvis uppfyllt 

Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla Delvis uppfyllt 

Ta fram en plan för samordning av sociala 

ytor som skapar förutsättningar för 

gemenskap och upplevd trygghet Ej uppfyllt 

 

 Alla ska känna sig trygga i att få 

det stöd som behövs utifrån behov 

 

Verksamheten har haft en gemensam 

samverkansdag med IFO. Rutiner för anmälan samt 

samverkansmöten mellan dessa båda enheter har 
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framtagits. Det återstår dock arbete med att 

förverkliga och förtydliga varje verksamhets 

ansvarsområde. Idag är det fortfarande 

vårdnadshavare som bollas mellan verksamheter, 

t.ex. skola, vårdcentral och BUP. Som en följd av 

Covid-19 har samverkansmöten mellan chefer för 

verksamheterna ställts in eller fått annat fokus 

vilket försvårat utvecklingsarbetet. SamTidigt 

gruppen har i uppdrag att skapa en 

samverkansmodell för Munkedal, hur vi tidigt 

tillsammans ska kunna identifiera och arbeta med 

riskgrupper för frånvaro, missbruk, psykisk ohälsa 

mm. Detta arbete är ännu ej slufört. 

Under våren har ett samverkansprojekt mellan skola 

och IFO pågått i Svarteborg. Vårdnadshavare har 

bjudits in till dialog och diskussionsmöten. 

Dessvärre har uppslutningen inte varit så stor som 

önskat. 

Arbete med att utveckla samverkan med Ungas 

psykiska ohälsa fortgår. 

Inom hemtjänstområdena Munkedal, Centrum och 

Svarteborg kommer referensgrupper kommer att 

startas upp i höst. Inom hemtjänst. I nuläget pågår 

inget aktivt samarbete pga omständigheterna. 

Inom de särskilda boendena har man inte kunnat 

genomföra anhörigträffar under första delåret 2020 

på grund av besöksförbud på särskilda boende med 

anledning av Covid-19. Målet är att ha kontinuerliga 

anhörigträffar för att kunna ha ett bra samarbete 

med de boende och dess anhöriga och att få fler 

frivilliga och volontärer till enheterna. Inom vissa 

enheter har man aktivitetsombud. 

I Hedekas har man ett bra samarbete med frivilliga 

och andra grupper. Sörbygården fungerar som en 

träffpunkt och dagverksamheten utgår därifrån vissa 

dagar per vecka. Viss hjälp av frivilliga finns med att 

tillverka visirbågar till vårdpersonalen på vissa 

boenden. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att skapa nya 

samarbetsformer, såväl med det privata näringslivet 

som med civilsamhället, för att kunna skapa fler 

arbetstränings och praktikplatser. 

Inom kostenheten har man uppdaterat hemsida och 

intranät. Byggt upp en helt ny information för 

förskola, skola och äldreomsorgen. Det är lättare att 

hitta och förstå. Samtliga enheter ser över sina sidor 

vilket är klar under året. E-tjänst införs till 

höstterminen 2020 för specialkostbeställningar. 

Digitalt verktyg för pedagogiska måltider. 

Inom KFN ingår personal i EST-gruppen (ökad 

trygghet) och i SSPF (skola, sociala, polis, fritid) där 

en del av trygghets begreppet inkluderas. 

Medvetenheten kring informationskanaler blir allt 

större. Den digitala kunskapsspridningen har fått ett 

uppvaknande. Kultur och fritid har ett flertal digitala 

kanaler. Både bibliotek, turism och Ung Fritid 

sprider information om forum för gemenskap. 

Målet om aktiv fritid har inte gått att uppfylla på 

grund av Covid-19. 

Inom kommunstyrelsen görs en behovsinventering 

av kompetens, för kort resp. lång sikt samt 

analyserar konsekvens av om behovet blir 

tillgodosett helt, delvis resp. inte alls.  För att 

möjliggöra behovsinventering av kompetenser i hela 

organisationen krävs ett digitalt verktyg. Visning 

och offert av digitalt verktyg/ "Kompetensmodul" i 

befintligt personal- och lönesystem Heroma, har 

skett och bedömning om modulen ska köpas in 

kommer att ske inom kort i samarbete med SML 

kommunerna. 

 

Verksamhetsmål Utfall 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska 

samverka med IFO och andra viktiga aktörer 

I hög grad 

uppfyllt 

Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras I hög grad 

uppfyllt 

Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga 

organisationer och andra i civilsamhället för att 

skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och 

ensamhet Ej uppfyllt 

Vi ska bli mer digitalt tillgängliga Delvis 

uppfyllt 

Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och 

forum för gemenskap 
Delvis 

uppfyllt 

Vi ska stödja och inspirera invånarnas 

engagemang i att skapa en aktiv fritid 
Ej uppfyllt 

Ta fram en kompetensförsörjningsplattform Delvis 

uppfyllt 

 

 Munkedal ska bidra med 

minskad klimatpåverkan 

Källsortering finns i förskolornas matsal och 

samtliga avdelningar källsorterar plast, kartong och 

övrigt avfall. Skräpförrådet har utvecklats genom att 

skapa lådor för sortering av skräp. Förskolorna 

deltar varje år i Håll Sverige rent. 

Fokus på rörelse sker genom olika aktiviteter på 

avdelningarna. Det kommer att springas ett 

Bamselopp på förskolans dag. Måltidspedagogiken i 

förskolan bidrar till hållbara vanor vid måltiderna 

med fokus på månadens grönsak. 

Inom skolan finns en plan för källsortering på 

nästan samtliga verksamheter. I de verksamheter 

som ännu ej har en plan klar att redovisa är arbetet 

påbörjat och förväntas vara klart inför hösten 2020. 

Alla verksamheter har ännu ej möjlighet till 

källsortering. 
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Samtliga skolans verksamheter har genomfört 

flertalet aktiviteter inom området hållbar livsstil. 

Några exempel är drogförebyggande arbete och 

teamdagar, batterijakt, samlad skolmåltid, TEMA 

utifrån "Lärande för hållbar utveckling (LHU). 

 

Inom VFN källsorterar enheterna i den mån det är 

möjligt och finns förutsättningar. 

Under våren har arbetet med att skapa 

förutsättningar och uppmuntra till källsortering och 

återvinning inom förvaltningen har inte påbörjats. 

Fokus ligger till hösten att arbeta med frågan då 

förvaltningen får nya sopkärl. Mätning sker vid årets 

slut. 

Inga nya inköp gällande arbetsfordon eller 

personbilar är planerade. Men om behovet uppstår 

så kommer klimatpåverkan beaktas. Park och skog 

har köpt in ny arbetsmaskin. 

KFN mål om at sprida kunskap om en hållbar livsstil 

har inte uppnåtts då bland annat evenemang inte 

kunnat genomföras. 

Inom kommunstyrelsen genomförs en kartläggning 

av kommunens pågående miljöarbete och 

utsläppskällor samt förankra arbetet i förenings- och 

näringsliv. Arbete med att ta fram underlag är 

påbörjat, liksom omvärldsbevakning. För att lyssna 

in vad invånarna, genom föreningslivet, tycker är 

viktigt att få med i en klimat- och miljöstrategi 

bjöds samtliga föreningar in till enskilda möten i 

april. Fyra föreningar deltog. 

Verksamhetsmål Utfall 

I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla 

utvecklar en hållbar livsstil 

I hög grad 

uppfyllt 

Alla våra enheter ska källsortera efter bästa 

förmåga Ej uppfyllt 

Vi ska öka andelen fossilfritt drivmedel 

Delvis 

uppfyllt 

Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil 
Ej uppfyllt 

Ta fram en klimat- och miljöstrategi Delvis 

uppfyllt 

 

 

Sammanfattning god ekonomisk 

hushållning 

Två av tre finansiella inriktningsmål kan, utifrån 

nuvarande prognos, uppfyllas under planperioden. 

Årets resultat beräknas uppgå till 2,8 procent vilket 

utgör ett bra utgångsläge för att målet ska kunna 

uppfyllas under perioden. Med beaktande av 

nuvarande och planerad investeringsvolym kommer 

investeringsmålet sannolikt inta att uppfyllas. Målet 

som avser skuldsättning kan med rätt förutsätt-

ningar uppfyllas. 

Av de fyra inriktningshetsmålen för verksamheten är 

samtliga delvis uppfyllda och har en positiv trend. 

Den kortfattade finansiella analysen visar på en fort-

satt stabil ekonomi. Den prognostiserade resultat-

nivån för 2020 är viktig förutsättning för att nå god 

ekonomisk hushållning.  Viktigt är att vidhålla en 

resultatnivå för att skapa en ökad beredskap för 

nuvarande och kommande utmaningar (lågkonjunk-

tur, investeringar, ökade kostnader på grund av 

befolkningsförändringar etcetera). Resultatnivån bör 

ligga på 2–3 procent i förhållande till skatteintäkter 

och statsbidrag. En viktig förutsättning för det är att 

verksamhetens nettokostnader fortsättningsvis 

måste uppgå till högst 98 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag. För året beräknas nettokostnads-

andelen uppgå till 97,0 procent vilket är en viss 

försämring jämfört med bokslut 2019 men ändå en 

bra nivå.  

Varken för de finansiella målen eller för 

verksamhetsmålen visar uppföljningen efter fyra 

månader på full måluppfyllnad. Kommunstyrelsen 

gör ändå den bedömningen att kommunens goda 

ekonomiska hushållning upprätthålls. 
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Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning 

(2018:597) och rekommendationer från rådet för 

kommunal redovisning (RKR). De avvikelser som 

förekommer är: 

Semesterlöneskuldens förändring har, i likhet med  

 

 

föregående år, inte bokförts löpande under året och 

påverkar därmed inte periodens resultat. 

Resultaträkningen innehåller inte någon prognos för 

räkenskapsåret eller jämförelse mot budget utan 

dessa belopp återfinns i driftredovisningen under 

rubriken Verksamhetsuppföljning. 

Utgifter för detaljplaner har aktiverats under 

perioden vilket avviker från RKR:s rekommendation.

Resultaträkning 
Resultaträkning  Kommunen 

 (Belopp i mnkr)   201904 202004 

Verksamhetens intäkter    54,4 43,7 

Verksamhetens kostnader    -255,5 -260,0 

Avskrivningar    -7,6 -7,8 

Verksamhetens nettokostnader   -208,7 -224,1 

Skatteintäkter    161,2 154,1 

Generella statsbidrag och utjämning   66,4 70,7 

Verksamhetens resultat   18,9 0,7 

Finansiella intäkter    2,0 1,0 

Finansiella kostnader    -1,6 -1,7 

Resultat efter finansiella poster   19,3 0,0 

Extraordinära poster   0,0 0,0 

Periodens resultat   19,3 0,0 

Periodens resultat 

Resultatet för kommunen under perioden jan-april 

2020 uppgår till 0,0 mnkr vilket är 19,3 mnkr sämre 

än samma period 2019. Helårsprognosen beräknas 

till 19,6 mnkr.  

Intäkterna under perioden har minskat med 10,7 

mnkr eller 19,7 procent jämfört med samma period 

föregående år. Intäkter från fastighetsförsäljning 

har minskat med 5,6 mnkr och statsbidrag, från i 

första hand migrationsverket, har minskat med 3,1 

mnkr.  

Kostnaderna har ökat under perioden med 4,5 mnkr 

eller 1,8 procent. Personalkostnaderna har ökat 2,6 

mnkr vilket motsvarar 1,5 procent. Kostnaderna för 

månadslön inklusive sociala avgifter har ökat med 

2,4 mnkr medan timlönekostnaderna har minskat 

med 0,8 mnkr. Pensionskostnaderna har ökat 1,5 

mnkr. Fastighetskostnaderna har minskat 0,6 mnkr 

främst genom lägre uppvärmningskostnader. Under 

återstående del av året belastas kommunen med 

högre kostnader jämfört med perioden jan-april. 

Exempel på sådana kostnader är semestervikarier, 

lönerevision och semesterdagstillägg.  

Verksamhetens nettokostnader har, exklusive effekt 

av fastighetsförsäljning, ökat 4,6 procent jämfört 

med samma period förgående år. Skatte-och 

bidragsintäkter minskat med 1,2 procent. Denna 

minskning beror på stora negativa slutavräkningar 

för 2019 och 2020 års skatteintäkterna vilket i sin 

tur beror på beräknade effekter av den pågående 

Covid-19-pandemin. Skatteintäkterna är beräknade 

utifrån SKR:s aprilprognos.
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Balansräkning 

Balansräkning    Kommunen 

 (Belopp i mnkr)       Bokslut 2019 April 2020 

Tillgångar             

Anläggningstillgångar:             

Immateriella anläggningstillgångar      11,4 11,4 

Materiella anläggningstillgångar        

Mark, byggnader och tekniska anläggningar      315,6 334,4 

Maskiner och inventarier       26,0 25,9 

Finansiella anläggningstillgångar      122,9 122,9 

 - varav reverslån Munkedal Vatten AB      76,2 76,2 

Summa anläggningstillgångar      475,9 494,6 

         

Omsättningstillgångar:        

Lager och exploatering      51,0 52,6 

Fordringar       53,7 60,7 

Kassa och bank       134,8 97,9 

Summa omsättningstillgångar      239,5 211,2 

         

Summa tillgångar      715,4 705,8 

            

Eget kapital, avsättningar och skulder           

Eget kapital       322,3 322,3 

 - varav periodens resultat      28,9 0,0 

Summa eget kapital      322,3 322,3 

         

Avsättningar        

Avsättning för pensioner      12,0 12,5 

Andra avsättningar      0,0 0,0 

Summa avsättningar      12,0 12,5 

         

Skulder:        

Långfristiga lån       193,0 192,4 

Övriga långfristiga skulder      9,2 9,1 

Kortfristiga skulder       178,9 169,5 

Summa skulder      381,1 371,0 

         

Summa eget kapital, avsättningar och skulder      715,4 705,8 
Kommunens balansomslutning har minskat sedan 

årsbokslutet. De materiella anläggningstillgångarna 

har ökat vilket beror på den höga investeringsvoly-

men. Omsättningstillgångarna har minskat 28,3 

mnkr sedan årsskiftet vilket till största delen beror 

på minskning av likvida medel. Kommunens del, i 

det med bolagen gemensamma koncernkontot, har 

minskat 25,9 mnkr vilket även detta hänger 

samman med investeringsverksamheten. Under 

perioden har det investerats 28,5 mnkr i 

immateriella och materiella anläggningstillgångar 

jämfört med 6,9 mnkr under samma period 2019. 

Likviditeten i delårsbokslutet uppgår till 93,6 

procent, en försämring från årsbokslutets 105,4 

procent. 

De långfristiga skulderna är i stort sett oförändrade. 

Det har inte skett någon amortering eller nyupplå-

ning under perioden. Av kommunens reverslån på 

184,7 mnkr är 160 mnkr räntesäkrade med derivat. 

Minskningen av de kortfristiga skulderna beror 

främst på minskad leverantörsskuld.  

Kommunens soliditet är vid delåret 45,7 procent, en 

liten ökning från årsbokslutets 45,1 procent. 

Ökningen beror på den minskade balansomslut-

ningen. 

 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Nämnder (mnkr) 

Utrgift 

jan-apr 

2020 

Budget 

inkl. 

överf. 

Helårs-

prognos 
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Kommunstyrelsen 0,4 2,2 2,2 

Samhällsbyggnadsnämnden 26,3 123,5 91,7 

Barn- och utbildningsnämnden 0,4 6,3 4,8 

Välfärdsnämnden 1,2 3,5 3,5 

Kultur- och fritidsnämnden 0,2 0,8 0,8 

     

Summa 28,5 136,2 103,0 

För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas 

till respektive nämnds delårsrapport. 

Under perioden januari-april 2020 har det investe-

rats för 28,5 mnkr netto. De största investeringarna 

under perioden avser ombyggnation av verksam-

hetsfastigheter varav 9,5 mnkr i skolfastigheter.  

Årsbudgeten 2020 för investeringar är 136,2 mnkr 

inkluderat resultatöverföring från 2019 och 

tilläggsanslag vilka beslutats av kommunfullmäk-

tige. De totala investeringsutgifterna för året 

beräknas uppgå till 103,0 mnkr, varav 83,6 mnkr 

avser nyinvesteringar.  

Kommunfullmäktiges finansiella mål för investe-

ringar är att reinvesteringar ska ha en självfinansie-

ringsgrad på 100 procent. Prognosen är att den 

förväntas bli 55 procent och att målet därmed inte 

kommer att uppfyllas.
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 

Prognos helår 2020 

Driftredovisning Bokslut Prognos Budget Avvikelse 

(Belopp i mnkr) 2019 2020 2020 2020 

     

Nämnd         

Kommunfullmäktige -1,6 -1,2 -1,2 0,0 

Valnämnd -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Överförmyndare -1,0 -1,1 -1,1 0,0 

Revision -0,8 -0,8 -0,8 0,0 

Kommunstyrelsen -53,6 -53,9 -53,8 -0,1 

Samhällsbyggnadsnämnden -28,2 -32,1 -30,8 -1,3 

Barn- och utbildningsnämnden -275,8 -282,6 -280,2 -2,4 

Välfärdsnämnden -283,3 -279,5 -273,6 -5,9 

Kultur- och fritidsnämnden -14,7 -15,7 -15,7 0,0 

Summa nämndverksamhet -659,1 -667,0 -657,3 -9,7 

      
Gemensamma kostnader och intäkter 4,8 -17,5 -26,0 8,5 

Verksamhetens nettokostnader -654,3 -684,5 -683,3 -1,2 

      
Skatteintäkter 485,6 472,5 492,6 -20,1 

Generella statsbidrag och utjämning 198,7 233,1 205,1 28,0 

Verksamhetens resultat 30,0 21,1 14,4 6,7 

      
Finansiella intäkter 4,1 3,6 4,1 -0,5 

Finansiella kostnader -5,2 -5,1 -4,6 -0,5 

Resultat efter finansiella poster 28,9 19,6 13,9 5,7 

      
Årets resultat 28,9 19,6 13,9 5,7 

 

Helårsprognosen för Munkedals kommun är 19,6 

mnkr vilket är 5,7 mnkr bättre än det budgeterade 

resultatet på 13,9 mnkr.  

Nämnderna 

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till  

-9,7 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största 

avvikelsen med ett befarat underskottet på 5,9 

mnkr. Även barn- och utbildningsnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar 

underskott med 2,4 mnkr respektive 1,3 mnkr. En 

stor del av de befarade underskotten hänger 

samman med den pågående Covid-19-pandemin. 

Effekter av denna pandemi på nämndernas ekonomi 

och i vad mån kompensation för ökade kostnader 

kan erhållas från staten är mycket osäker. Detta 

innebär att de prognosticerade resultaten får 

betraktas som osäkra. 

Finansförvaltningen 

Gemensamma verksamhetskostnader 

Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha 

ett överskott på 8,5 mnkr mot budget. För full-

mäktiges förfogandepost och ej fördelat utrymme 

beräknas ett överskott på 5,5 mnkr. Av utrymmet 

för ökade kapitalkostnader beräknas att 2, 5 mnkr 

ej tas i anspråk. Övriga poster visar ett överskott på 

0,5 mnkr vilket bland annat avser pensionskost-

nader. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Enligt den senaste skatteprognosen från SKR, 

kommer skatteintäkterna 2020 att avvika negativt 

mot budget med 20,1 mnkr. Orsaken till detta är 

den pågående Covid-19-pandemin som i hög grad 

påverkar skatteunderlaget. För att hjälpa kommu-

nerna i det besvärliga läge som uppstått har 

regering och riksdag beslutat om en rad åtgärder. 

Sammantaget innebär detta att Munkedals kommun 

kommer att erhålla extra statsbidrag i storleksord-

ningen 26,4 mnkr för 2020. Detta innebär att 

generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräk-

nas ha ett överskott på 28,0 mnkr för 2020. 

Finansiella intäkter och kostnader 

För finansiella intäkter beräknas ett underskott på 

0,5 mnkr jämfört med budget vilket främst beror på 

att Munkedal Vatten aviserat återbetalning av sitt 

lån till kommunen. 

Räntekostnaderna för perioden januari-april 2020 

ligger något över budgeterade kostnader vilket 

innebär att även prognosen på helår blir negativ.
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Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen 

 
Resultatet för perioden uppgår till 0,3 mnkr vilket är 

en liten förbättring jämfört med samma period före-

gående. Det positiva resultatet består i huvudsak av 

ett överskott från HR-avdelningen vilket främst 

beror på lägre kostnader för företagshälsovård. 

Intäkterna har minskat jämfört med föregående år, 

främst till följd av eftersläpning av intäkter för 

administrativa avdelningen. Övriga kostnader har 

minskat jämfört med föregående år. Denna minsk-

ning beror dels på kostnader för gemensamma 

lokaler som har flyttats till samhällsbyggnadsnämn-

den dels på lägre kostnader för datorer inom 

administrativa avdelningen 

 
Den totala prognosen för kommunstyrelsens verk-

samhet är en negativ avvikelse mot budget med 0,1 

mnkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen mot 

budget bedöms vara en mindre avvikelse och därför 

tas inga specifika åtgärder fram i detta läge. 

Förvaltningen kommer fortsatt under året generellt 

att vara återhållsam för att sträva mot att uppnå 

ekonomisk balans. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 0,3 

mnkr för årets fyra först månader. Kostenheten och 

tekniska enheten redovisar negativa avvikelser, 

resterande enheter har ett positivt utfall per siste 

april. Kostenheten har påverkats av den pågående 

pandemin med lägre intäkter och högre kostnader 

som följd. Både intäkter och kostnader visar mindre 

förändringar jämfört med föregående år. 

 

Årsprognosen för nämnden är ett underskott på  

1,3 mnkr till följd av att två förvaltningschefer går 

omlott under en längre tid samt osäkerhet gällande 

påverkan av Covid-19 inom kostenhetens 

verksamhet.  

Enligt överenskommelse med KS presidium skall 

underskottet som avser förvaltningschefernas löner 

hanteras i samband med bokslut 2020. 

Kostenhetens underskott bör komma att ingå i en 

central framtida ansökan om statsbidrag då 

underskottet är direkt beroende av situationen på 

grund av Covid-19. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

apr 19 

Bokslut 

apr 20 

Prognos 

2020 

Intäkter 20,4 18,5  

Personalkostnader -66,1 -68,0  

Övriga kostnader -45,6 -46,1  

Nettokostnad -91,3 -95,6 -282,5 

Kommunbidrag 89,3 93,4 280,1 

Periodens resultat -2,0 -2,2 -2,4 

 

Barn- och utbildning redovisar ett negativt resultat 

för perioden på 2,2 mnkr. De främsta orsakerna är 

grundskolans svårigheter att hålla personalkostna-

derna inom ram och vuxenutbildningens problem 

med att anordna utbildningar på grund av restrik-

tioner kring Covid-19. Intäkterna har minskat med 

1,9 mnkr i jämförelse med föregående år. Bidragen 

från Skolverket för riktade insatser har ökat med 

1,1 mnkr medan bidragen från Arbetsförmedlingen 

och Migrationsverket tillsammans minskat med 3,2 

mnkr. Personalkostnaderna har ökat med 1,9 mnkr 

jämfört med samma period 2019 varav 1,3 mnkr 

avser lönerevisionen och resterande 0,6 mnkr kan 

härledas till ökade personalkostnader inom 

vuxenutbildningen. 

 

Årsprognosen har en negativ avvikelse med 2,4 

mnkr. Största avvikelsen, -2,4 mnkr, är hänförlig 

till grundskolan där framför allt personalkostna-

derna avviker från budget. Även inom verksam-

hetsgrenarna vuxenutbildning och barnomsorg 

prognosticeras underskott. Samtliga enheter som 

befarar underskott har vidtagit åtgärder för att 

minska kostnaderna. 

Välfärdsnämnden 

 
Resultatet per april är ett underskott på 0,6 mnkr. 

Underskottet ät främst hänförligt till gemensamma 

kostnader samt ekonomiskt bistånd. Stor del av 

nämndens resultat kan hänföras till Covid-19. Per 

siste april är 0,8 mnkr bokfört som kostnader 

relaterade till Covid-19.  

Intäkterna för perioden januari till april har minskat 

med 3,7 mnkr jämfört med samma period 

föregående år. Största minskningen avser intäkter 

från staten. Intäkterna från försäkringskassan är 

lägre, hänfört till färre ärenden inom personlig 

assistans. Antalet bidragsanställningar och 

arbetsträningsplatser via arbetsförmedlingen har 

minskat vilket bidrar till minskade 

bidragsersättningar. Personalkostnaderna har 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

apr 19 

Bokslut 

apr 20 

Prognos 

2020 

Intäkter 7,2 6,5  

Personalkostnader -9,3 -9,8  

Övriga kostnader -15,7 -14,3  

Nettokostnad -17,8 -17,6 -53,9 

Kommunbidrag 17,9 17,9 53,8 

Periodens resultat 0,1 0,3 -0,1 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

apr 19 

Bokslut 

apr 20 

Prognos 

2020 

Intäkter 36,8 35,7  

Personalkostnader -17,1 -18,1  

Övriga kostnader -26,1 -27,6  

Nettokostnad -6,4 -10,0 -32,1 

Kommunbidrag 8,3 10,3 30,8 

Periodens resultat 1,9 0,3 -1,3 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

apr 19 

Bokslut 

apr 20 

Prognos 

2020 

Intäkter 18,5 14,8  

Personalkostnader -73,6 -71,4  

Övriga kostnader -36,4 -35,2  

Nettokostnad -91,5 -91,8 -279,5 

Kommunbidrag 89,7 91,2 273,6 

Periodens resultat -1,8 -0,6 -5,9 

272



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 18 av 20 

minskat med 2,2 mnkr. Åtgärderna för budget i 

balans 2020 har gett effekt och antal årsarbetare 

har minskat. Sjuklönekostnaderna har dock ökat 

främst kostnader för korttidsfrånvaro. 

 

Årsprognosen är ett underskott på 5,9 mnkr. 

Största budgetavvikelsen, -3,2 mnkr finns inom 

avdelning Vård och omsorg där den pågående 

pandemin, ökande sjuklöner samt extra vikarier 

under sommaren påverkar prognosen. Avdelning 

Ledning Välfärd prognosticerar ett negativt resultat 

på 2,5 mnkr. I denna avvikelse ingår ett ej fördelat 

sparbeting på 2,3 mnkr samt ökade kostnader för 

nytt verksamhetssystem. Inom LSS beräknas ett 

resultat i nivå med budget. Prognosen för IFO är 

ett underskott med 0,2 mnkr. Överskott avseende 

kostnader för placeringar för HVB och familjehem 

täcker större delen av det negativa resultatet på 

försörjningsstöd. 

Förvaltningen har arbetat fram ett antal åtgärder 

för att hantera underskott i årsprognosen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Kultur- och fritid har för perioden januari till april 

ett positivt resultat på 0,2 mnkr. Intäkterna för 

perioden visar på en positiv avvikelse på 424 tkr. 

Intäktsavvikelsen är kopplade till bland annat 

kulturprojekt som är svårt att ta höjd för innan 

bidragets storlek är bestämd. Men även uthyrning 

av lokaler som tagits över från Samhällsbyggnad. 

Personalkostnaderna ligger i nivå med budget. 

Övriga kostnader har en negativ avvikelse mot 

budget med 0,3 mnkr. Anledningen är bidrags-

kopplad verksamhet som inte är budgeterad. 

Nettokostnaden har ökat med 0,2 mnkr i 

jämförelse med samma period föregående år, 

varav 0,1 mnkr avser lönerevision.  

 

För helåret prognostiseras ett resultat i nivå med 

budget. Förväntat underskott inom biblioteksverk-

samheten på 0,5 mnkr kompenseras av överskott 

inom musikskola/kulturskola och fritidsgårdar. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige redovisar ett underskott om 

0,1 mnkr för perioden. Det beror främst på 

kostnader för genomförda utbildningar. För helåret 

förväntas ett nollresultat. 

Valnämnd  

Valnämnden utser röstmottagare, upprättar 

vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. Under 

2020 planeras inga allmänna val eller folkomröst-

ningar varför verksamheten i stort sett är vilande. 

Resultatet för perioden och även årsprognosen 

ligger på 0,0 mnkr. 

Överförmyndare 

Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med 

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, 

Färgelanda och Uddevalla. Överförmyndaren 

redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden 

och för helåret beräknas ett nollresultat. 

Revision 

Revisionen redovisar ett positivt utfall om 0,2 mnkr 

under perioden. Överskottet beror på att konsult-

stödet avseende granskningsinsatser är sena med 

faktureringen. Årsprognos ligger på 0,0 mnkr. 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

apr 19 

Bokslut 

apr 20 

Prognos 

2020 

Intäkter 0,7 0,6  

Personalkostnader -3,1 -3,2  

Övriga kostnader -2,4 -2,5  

Nettokostnad -4,8 -5,0 -15,7 

Kommunbidrag 5,0 5,2 15,7 

Periodens resultat 0,2 0,2 0,0 
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Nyckeltal 

Resultat 2018 2019 
Prognos 

2020 

Årets resultat (mnkr) 12,5 28,9 19,6 

Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag (%) 1,9 4,2 2,8 

Balanskravsresultat (mnkr) 12,1 20,9 19,6 

Skatteintäkter och nettokostnader 2018 2019 
Prognos 

2020 

Skatte- och bidragsutveckling (%) 2,0 5,3 3,1 

Nettokostnadsutveckling (exkl. jämförelsestörande poster) (%) 9,0 2,7 4,6 

Nettokostnader i relation till skatter och bidrag (%) 98,1 95,8 97,0 

Investeringar 2018 2019 
Prognos 

2020 

Nettoinvesteringsvolym (mnkr) 28,3 57,4 103,0 

Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%) 123,2 92,8 44,3 

Skattefinansieringsgrad av reinvesteringar (%) 140,5 113,9 54,5 

Soliditet/likviditet 2018 2019 
Prognos 

2020 

Soliditet (%) 43,9 45,0 47,0 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%) 12,5 16,3 19,8 

Kassalikviditet (%) 104,6 105,0 72,0 

Åtagande utanför balansräkningen (mnkr) 2018 2019 
Prognos 

2020 

Borgensåtagande (mnkr) 335,5 360,9 349,5 

Pensionsförpliktelser före 1998 (mnkr) 209,5 205,9 198,6 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-22 

 

Dnr: KS 2020-000192 

  

Handläggare: 

Johan Celinder 

Säkerhetssamordnare 

Administrativa avdelningen 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att antaga förslag till reviderat reglemente för 

Krisledningsnämnden.   

Sammanfattning 

Revideringar i krisledningsnämndsreglementet föreslås, vilka är att:  

 

1. En hänvisning till LAG (2006:544) kap 3 finns med i reglementet, 

avseende vad som gäller när riket är i krig. Detta utifrån att 

totalförsvarsplaneringen är återupptagen och kommunen är skyldig att 

planera för så kallad höjd beredskap  

2. Att det finns en tydlig skrivning om att det är krisledningsnämnden som 

vid extraordinära händelser fattar beslut om att begära stöd från annan 

part.   

3. Att ett utskott kan användas enligt förslag.   

4. Att det finns med i reglementet att KLN ska hjälpa till med planeringen av 

krisberedskapsrådet enligt förslag.  

5. Skrivning om Personuppgiftsansvaret    

 

Förslagen på nya paragrafer och tillägg är markerade i dokumentet.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser.   

 

Inga ytterligare konsekvenser   

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Säkerhetsstrateg 

Förvaltningschefer  

Kommundirektör  

Administrativ chef 
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 2018-02-12  

  

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Reglemente för Krisledningsnämnden 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Reglemente för krisledningsnämnden 

 

 

Dnr: KS 2018-74 

 

Typ av dokument: 

Reglemente 

Handläggare: 

Linda Ökvist, kommunsekreterare 

Antagen av: 

Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 

2018-03-28, § 30 

Revisionshistorik: 

Kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx 

Giltighet: 

2019-01-01 och tillsvidare 
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Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap samt i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

 

Extraordinär händelse 

En extraordinär händelse definieras som en sådan händelse som avviker från 

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

störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 

av en kommun eller landsting. (lag 2006:544) 

 

Krig och krigsfara under skärpt och högsta beredskap   

Om riket Sverige är utsatt för krig och krigsfara, allmänt kallat höjd beredskap, 

ansvarar kommunstyrelsen för den del av det civila försvaret som kommunen ska 

bedriva, i enlighet med LEH (2006:544) kap 3 §§ 2-3.   

 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i 

lagen om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 

domstolarna under krig eller krigsfara m.fl.  

 

Uppdrag och verksamhet 

1 § Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter vid extraordinära händelser i 

fredstid samt övriga uppgifter som regleras i lag (2006:544). 

 

Övertagande av verksamhet från annan nämnd 

 

§ 2 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 

nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

 

Innan nämnden fattar beslut om att överta verksamhet från annan nämnd ska, om 

det är möjligt, samråd ske med den berörda nämnden. Om det inte är möjligt att 

samråda innan övertagande bör den berörda nämnden skyndsamt informeras om 

att övertagande av verksamhet har skett. 

 

För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den 

sekretess som skulle ha gällt i den nämnd vars verksamhet krisledningsnämnden 

tagit över. 

 

Möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till enskild 

 

§ 3 Krisledningsnämnden får besluta att lämna begränsat ekonomiskt stöd till en 

enskild som drabbas av en extraordinär händelse. Stödet får bara lämnas så länge 

den extraordinära händelsen föreligger. 

 

Rapportering till fullmäktige 

 

§ 4 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen 

och formerna för denna. 

 

Ny paragraf - Begära hjälp från annan kommun 

§ x  

Krisledningsnämnden får vid behov begära hjälp från annan kommun som då har 

rätt att hjälpa enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

 

Den kommun som har lämnat hjälp har rätt till skälig ersättning från Munkedals 

kommun.  
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Ny paragraf - Krisberedskapsråd 

§ x  

Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande ska deltaga i planeringen av 

krisberedskapsrådet. Krisberedskapsrådet består av de vid var tid identifierade 

samhällsviktiga aktörerna i kommunen samt syftar till att stärka kommunens 

samverkan med samhällsviktiga aktörer inom ramen för kommunens geografiska 

områdesansvar i enlighet med Lag (2006:544) kap 2 § 7. Exempel på aktörer är 

Räddningstjänst Mitt Bohuslän, Rambo med flera som också utgör en del av 

kommunens tänkta informations och samordningsfunktion (ISF:      

 

Krisledningsnämndens ikraftträdande 

 

§ 5 Ordföranden, och då denne har förhinder - vice ordföranden i 

krisledningsnämnden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden 

ska träda i kraft och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om både ordföranden och 

vice ordföranden har förhinder ska nämnden sammankallas på begäran av en 

enskild ledamot. Nämnden beslutar då kollegialt om den ska träda i kraft. 

 

Ny paragraf - Utskott 

 

§ x  

När nämndens ordförande bedömt att en extraordinär händelse medför att 

nämnden ska träda i funktion och beslutat att så ska ske, ska som huvudregel 

krisledningsnämndens uppgifter utföras av ett utskott. Om utskottet inte är 

beslutsmässigt, ska nämnden sammanträda. Kommunstyrelsens presidium utgör 

krisledningsnämndens utskott. Utskottet är beslutsmässigt om minst två ledamöter 

är närvarande. 

  

Utskottet ska följa de bestämmelser som finns i reglementet avseende nämndens 

arbetsformer. 

  

Utskottet ska verka för att kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod tar beslut 

om en central krisledningsplan och övriga obligatoriska dokument för hur 

kommunen ska hantera extraordinära händelser och det civila försvaret.  

 

Utskottet ska delta i utbildning och övning enligt lagen om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 

 

Krisledningsnämndens urkraftträdande 

 

§ 6 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie 

nämnd. Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet 

som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att 

verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de 

verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 

Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även 

fattas av fullmäktige. 

 

 

Krisledningsnämndens arbetsformer  

 

Sammansättning 

7 § Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
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Kommunstyrelsens presidium ska utgöra en del av nämnden och blir även 

krisledningsnämndens presidium. 

 

Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 

uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 

 

Ersättarnas tjänstgöring  

8 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  

Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 

redan kallats in. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

 

Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige bestämda ordningen.  

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i ordningen.  

 

Växeltjänstgöring  

9 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 

i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 

påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

Yttranderätt  

10 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  

 

Ersättare för ordföranden  

11 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör ålderspresidenten 

ordförandens uppgifter.  

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 

för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  

 

Tidpunkt för sammanträden 

12 § Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller 

ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordförandena. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 

ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

Kallelse 

13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

 

Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
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Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 

kallelsen.  

 

Justering av protokoll  

14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 

paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 

enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 

 

Reservation 

15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

 

Expediering och publicering 

16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 

 

Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på 

kommunens webbplats snarast efter justeringen. 

 

Delgivning  

17 § Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, kommunchefen 

eller sekreteraren. 

  

Undertecknande av handlingar  

18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av krisledningsnämnden 

skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 

kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  

I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som skall underteckna handlingar. 

Ny paragraf - Personuppgifter 

§ x 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 

personuppgifter som sker i krisledningsnämndens verksamhet.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-15 

 

Dnr: KS 2020-000186 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2020 för Liberalerna samt 

godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 

2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Liberalerna i Munkedals redovisning för 

kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Liberalerna i 

Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 

Totalt: 35 475 kr     

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 

 

Liberalerna inkom 2020-05-15 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Liberalerna i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2020-186 

Slutarkiv för KS 2019-40 
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Mu;nkedals 
Kornmun 

MUNKEDALS KOMMUN 

2020 -05- 1 4 

_l 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte qranskninqsrapport 

Juridisk person* Organisationsnummer: 

Li b e.xvd e-rna_ ~ ~k.uk) 8DZ~2J-- ,~q, 
Adrbok6l1 

Postadress: 

5l Lf-5,s-cn ~ (, vi1 le 
Telefon: \ Bankkonto eller BG/PG: I 

c::>t-D;s-b6 0068 f; t,-q - <oiGo 
* Registrerad lokal partiförening 

Erhållet partistöd: J.,4. 8::::\es kr Redovisningen avser år: ()j) 2D 

J 

Ordförande: Kassör: 

s eriod 1 ianuari - 31 december 
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats: 

0 
•. I t·· k I . .. . q amalet for Re er or ommuna t artist • xornrnun 

Namn 

, o~B 
Ort 

Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal 
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Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330 
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Liberalerna Munkedal 

Räkenskapsårets början; 19-01-01 

Hela företaget 

Period: 19-01-01 - 19-12-31 

Resultatrapport 
Preliminär 

Sida: 

Utskrivet: 

Senaste vernr: 

20-01-09 

16 

Perioden 

Rörelsens intäkter och lagerförändring 
Övriga rörelseintäkter 

3911 Partistöd 

3989 Medlemsavgiftert 

34 875,00 

637,00 

S:a Övriga rörelseintäkter 35512,00 

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 35512,00 

Bruttovinst 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

5 910 Annonsering 

6450 Möteskostnader 

6490 Övr förvaltningskostnader 

6982 Föreningsavg ej avdr gill 

35512,00 

-4 920,00 

-8 600,00 

-6 268,00 

-6 975,00 

S: a Övriga externa kostnader -26 763,00 

1 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -26 763,00 

Rörelseresultat före avskrivningar 8 749,00 

Rörelseresultat efter avskrivningar 8 749,00 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 8 749,00 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 749,00 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 8 749,00 

Resultat före skatt 8 749,00 

Beräknat resultat 8 749,00 

J 

J 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-03 

 

Dnr: KS 2020-000208 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2020 för Vänsterpartiet samt 

godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 

2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vänsterpartiet i Munkedals redovisning för 

kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Vänsterpartiet i 

Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 

Totalt: 35 475 kr.  

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 

 

Vänsterpartiet inkom 2020-06-03 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Vänsterpartiet i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2020-208 

Slutarkiv för KS 2019-58 
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Redovisning av erhållet partistöd 
 

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier 
som är representerade i fullmäktige. 
 
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Munkedals kommun lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som 
anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. 
 
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild 
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser. 
 
Enligt 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen ges partistöd för att ”stärka partiets ställning i 
den kommunala demokratin”. 
 
Kommentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att 
ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs, 
eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i kommunallagen, innebär 
det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får, under vissa förutsättningar, besluta 
att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap. 11 § tredje stycket kommunallagen. 
 
Närmare om innehållet i redovisningen 
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media 
möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. 
Den närmare utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I propositionen1 finns 
följande vägledande uttalande: 
 
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande 
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta 
allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som 
eventuellt sparats från tidigare år.” 
 
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat 
framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

 

                                          
1 Regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal demokrati 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 
Juridisk person* Organisationsnummer: 

  
Adress: Postadress: 

  

Telefon: Bankkonto eller BG/PG: 

  

* Registrerad lokal partiförening 

 
Erhållet partistöd:  kr Redovisningen avser år: 

 
 

Ordförande: Kassör: 

  

 
 
Redovisning av lokalt partistöd (Redovisningsperiod 1 januari – 31 december) 
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats: 

 

 
Granskningsintyg 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för Regler för kommunalt partistöd i Munkedals kommun 
Intygas av Namnförtydligande 

  

Datum Ort 

  

 
Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal 

Vänsterpartiet i Munkedal

C/O Ove Göransson

0761133997

34875 2019

400-2069

854600-9765

Bjarne Fivelsdal Ove Göransson

Hyror Möteslokaler                             3250:- 
trycksaker                                           1800:-
Hemsidan                                           1000:-
Annonser möten                                   900:-
Föreläsning kommunal politik             1250:-
Kostnader medlemsmöten                  1600:-

                                             summa 9800:-

                                                             
                           

Ove Göransson

Odenvägen 28             45530 Munkedal

Munkedal20200602

Resterande summa 25075:-sparas 
för att förstärka kassan vid kommande valrörelse
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-04 

 

Dnr: KS 2020-000210 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2020 för Munkedals 

arbetarkommun samt godkännande av redovisning 

för kommunalt partistöd 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Munkedals arbetarkommuns redovisning 

för kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Munkedals 

arbetarkommun enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 8 x 11 825 kr (94 600 kr) 

Totalt: 106 425 kr     

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 

 

Munkedals arbetarkommun inkom 2020-06-03 med redovisning för kommunalt 

partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 

särskilt utsedd granskare.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Munkedals arbetarkommun 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2020-210 

Slutarkiv för KS 2019-52 
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Munkedals 
Kommun 

MUNKEDALS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -06- 0 3 

Dnr 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Juridisk person* Organisationsnummer: 

M lAt1 k~\s MloeAu.rkoW\MU,,V\ '6b4W0-2lf 5S" 
Adress: Postadress: ;vt~k.do.-L ~b~49 YS-5'9 I 
Telefon: V Bankkonto eller BG/PG: 

a7-~5Xf312-'l l/5'069-7- 
* Registrerad lokal partiförening 

Erhållet partistöd: / 0 ~ 6_ 2 S: kr Redovisningen avser år: 2019 

Redovisning av lokalt partistöd (Redovisningsperiod 1 januari - 31 december) 
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats: 

2.,019 ' --\~ 
-- -~ 
f1edl~crwj~ h,(ke.,,~ \J<r-r\c. u.. b lb t: - 
Mof-e.,,svubo.<Mk Stwku"~Y\.- .lt%b~ - 

I VliuvWlö--~ 
1
LlbLt..:J,t w~ ~:- 

~ ~ OA1 la kv.-\ uv' 2}1 l')O-: - 

Ov~l C6-. qooo~ - 

R~fJe~k ~\ ~ a.AJ'S~ ~--r 
V cd fa V\J ~ 

Granskningsintyg 
Härmed int as att artiet har föltt ändamålet för Re ler för kommunalt artistöd i Munkedals kommun 

Intygat}v Namnförtydligande 

-1~ , · l-e; l!wlss <r7,, 

~OD6M 

Ort 

Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-05 

 

Dnr: KS 2019-000197 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Återtagen begäran om försäljning av fastigheter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet.    

Sammanfattning 

VD för Munkbo AB inkom 2019-09-26 med en förfrågan till kommunfullmäktige om 

att få sälja bolagets fastigheter på Åkersbergsområdet i Hedekas. 

2020-01-20, § 11 återremitterade kommunstyrelsen ärendet för ytterligare 

beredning. 

2020-05-11, § 95 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde. 

 

Styrelsen för Munkbo AB beslutade 2020-06-05 att återta sin begäran om att få 

sälja fastigheterna.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Munkbo AB styrelse 

Slutarkiv 

290

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
Rektangel



Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-05 

MUNKBO 
Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag 
Org. nr556434-5089 

Plats och tid 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Thorild 5 juni 2020 kl 9:00-11.00 

Lars Östman (M) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Terje Skaarnes (5D) 
Anna Höglind (L) 
Said Lundin (S) 
Per-Arne Brink (S) 

Henrik Gustafsson VD 
Rose-Marie Fransson, ekonom 

Terje Skaarnes 

Komm nhus t, · 

J ' 
... ... ·· ··· Paragraf 26-37 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-11 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 2019-000197  

Försäljning av bostäder i Hedekas 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Munkbo AB har 2019-09-26 inkommit med begäran om 

försäljning av bolagets fastigheter på Åkersbergsområdet i Hedekas. 

Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta 

ställning till frågor av större vikt och eller principiell betydelse. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-20 §11 att återremittera ärendet 

med motiveringen att ärendet inte är tillräckligt berett. Ärendet ska 

kompletteras för att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till 

förslaget. Återremissen syftar till att se över nuvarande hyresgästers 

möjlighet att köpa de fastigheter de bor i, framtagande av den faktiska 

kostnaden för renovering av fastigheterna som föreslås att säljas, att i 

samband med översynen även se över behovet av nybyggnation i 

kommundelen samt att se över möjligheten för kommunen att köpa 

förskolans lokaler. 

 

Utredning 

Förskolan: Kommunen hyr en fastighet av Munkbo. I samband med 

arbetet inför renovering och upprustning av Hedekas skola genomförs en 

studie avseende möjligheten att flytta upp förskoleverksamheten till 

skolområdet. Detta alternativ är mer attraktivt än nuvarande lösning. 

Möjligen finns att köpa fastigheten där förskoleverksamheten bedrivs 

men det minskar den kommunala flexibiliteten.  

Hyresgästers köp: Det kommer att finnas möjlighet för intresserade 

hyresgäster att köpa den fastighet de bor i. Försäljning sker av 

respektive fastighet för sig, till det mest fördelaktiga priset. Styrelsen 

avgör om en försäljning ska genomföras med beaktande av inkomna 

anbud. Fastigheterna kommer inte att rabatteras för att möjliggöra 

försäljning till hyresgäster. 

Nybyggnation: Förvaltningens uppfattning är att det är svårt att 

finansiera ett nybygge med hyresnivån i Hedekas. Det finns relativt 

byggklara tomter för bostäder. Om Munkbo ges i uppdrag krävs 

kommunal borgen samt vissa garantier avseende hyror. 

Kostnad renovering: Bedömda kostnader samt omfattning framgår av 

bilaga 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Underlag från Munkbo AB 

Beslut KS 2020-01-20, § 11 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Munkbo AB:s begäran att få sälja 

fastigheter i Hedekas. 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-11 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 95 

 

Yrkanden 

Matheus Enholm (SD): Avslag på ärendet.  

 

Rolf Jacobsson (KD): Bordlägg ärendet tills nästa kommunstyrelse.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

bordläggas till nästa kommunstyrelse och finner att kommunstyrelsen 

bordlägger ärendet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet tills nästa 

kommunstyrelsesammanträde.  
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                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-20 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 2019-000197  

 

Försäljning av bostäder i Hedekas 
 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Munkbo AB har 2019-09-26 inkommit med begäran om 

försäljning av bolagets fastigheter på Åkersbergsområdet i Hedekas. 

Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta 

ställning till frågor av större vikt och eller principiell betydelse. 

Kommunfullmäktige avslog i februari 2017 en begäran från Munkbo AB 

att sälja hela eller delar av lägenhetsinnehavet i Hedekas. 

Utgångspunkten för försäljningen är det stora underhållsbehov som 

finns. Såväl nuvarande hyresgäster som andra intressenter och 

fastighetsbolag kommer att ges möjlighet att delta i anbudsgivningen. 

Munkbo AB har tidigare genomfört försäljning av enskilda fastigheter 

med ett positivt resultat.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-30 

Skrivelse från Munkbo AB 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer bolagets 

fastigheter på Åkersbergsområdet i Hedekas under förutsättning att 

anbuden är fördelaktiga för bolaget.    

 

Yrkande 

Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Liza Kettil (S) och Christoffer Wallin (SD): Återremiss med motiveringen 

att ärendet inte är tillräckligt berett. Ärendet ska kompletteras för att 

kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till förslaget. Återremissen 

syftar till att se över nuvarande hyresgästers möjlighet att köpa de 

fastigheter de bor i, framtagande av den faktiska kostnaden för 

renovering av fastigheterna som föreslås att säljas, att i samband med 

översynen även se över behovet av nybyggnation i kommundelen samt 

att se över möjligheten för kommunen att köpa förskolans lokaler. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst: Återremiss. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-20 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 11 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Christoffer Rungberg (M) x   

Göran Nyberg (L) x   

Christoffer Wallin (SD)  x  

Mathias Johansson (SD)  x  

Louise Skaarnes (SD)  x  

Liza Kettil (S)  x  

Rolf Berg (S)  x  

Jenny Jansson (S)  x  

Carina Thorstensson (C)  x  

Rolf Jacobsson (KD)  x  

Resultat 3 8 0 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med motiveringen 

att ärendet inte är tillräckligt berett.  

Ärendet ska kompletteras för att kommunstyrelsen ska kunna ta 

ställning till förslaget. Återremissen syftar till att se över nuvarande 

hyresgästers möjlighet att köpa de fastigheter de bor i, framtagande av 

den faktiska kostnaden för renovering av fastigheterna som föreslås att 

säljas, att i samband med översynen även se över behovet av 

nybyggnation i kommundelen samt att se över möjligheten för 

kommunen att köpa förskolans lokaler.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Göran Nyberg (L) och Christoffer Rungberg (M) för gruppen. 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-06 

 

Dnr: KS 2020-000023 

  

Handläggare: 

Maria Strömberg 

Controller 

Ekonomiavdelningen 

 

Borgensavgift för 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av borgensåtagandet 

som en borgensavgift för 2021.   

Sammanfattning 

För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt 

affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut 

marknadsmässiga borgensavgifter.  

 

Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den reviderade 

borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar om dessa årligen. Förslaget bygger på att ekonomikontoret bedömer det 

marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till kommande års borgensavgifter.  

 

Kommunfullmäktige skall senast i juni 2020 (året före avgiftsåret) besluta om 

storleken på borgensavgiften för 2021. Avgiften skall erläggas senast 31 mars 

2021. Enligt regelverket kring borgensavgifter är riktmärket för en marknadsmässig 

borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på 

finansmarknaden. Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25 

procentenheter kan anses vara marknadsmässig.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Förslaget innebär ingen förändring av de ekonomiska förutsättningarna vid 

användande av kommunal borgen för upplåning. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchef, Ekonomichef, Controller, Redovisningsekonom och slutarkiv 
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Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 

 TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-12 

 

Dnr: KS 2020-000185 

  

Bildande av dotterbolag inför försäljning samt 

godkännande av försäljning av byggrätter på 

Vadholmen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB startar två nya 

dotterbolag inför försäljningen av byggrätter. 

 

Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB säljer de två 

byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen.    

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 

vikt fattas, t ex; 

 bildande av dotterbolag 

 

Bolagsstämman ska fatta beslut om  

 Bildande av bolag  

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  

 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr 

exkl. moms  

 

Detaljplanearbetet för Vadholmen pågår. Planhandlingarna kommer att ställas ut 

för granskning under sommaren och detaljplanen kommer att antas under hösten 

2020. Parallellt med granskningen kommer en ”markanvisningstävling” att utlysas. 

Tävlingen avser byggrätterna i detaljplanen, innehållande totalt 100-150 lägenheter 

och upp till ca 3000 m2 lokaler och centrumverksamheter. Inkomna tävlingsbidrag 

(inkl anbud på byggrätten) utvärderas enligt förutsättningarna som anges i 

tävlingsmaterialet. ”Vinnare” utses när detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Byggrätten nere i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två 

byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget Vadholmen 

Foss 2:81 mfl AB. Två dotterbolag bildas, ett för varje byggrätt. Dessa bolag säljs 

sedan till den som vinner markanvisningstävlingen för respektive byggrätt. 

Försäljningen kommer att ske i nära samarbete med samhällsbyggnadsnämnden.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Försäljningen kommer att ge intäkter till bolaget. Hur länge bolaget ska vara aktivt 

efter försäljningen får diskuteras med kommunen. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-05-12 
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Mats Tillander  Elisabeth Johnsson 

Styrelseledamot  Ersättare 

Beslutet expedieras till: 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 
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11 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-05-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 52    Dnr: SBN 2020–84 
 
Tillfällig delegering Vadholmen 
Detaljplanearbetet för Vadholmen pågår. Planmaterialet kommer att ställas ut för 
granskning under sommaren och detaljplanen kommer att antas under hösten 
2020. Parallellt med granskningen kommer en ”markanvisningstävling” att utlysas. 
Tävlingen avser byggrätterna i detaljplanen, innehållande totalt 100-150 lägenheter 
och upp till ca 3000 m2 lokaler för centrumverksamheter. Inkomna tävlingsbidrag 
(inkl anbud på byggrätten) utvärderas enligt förutsättningarna som anges i 
tävlingsmaterialet. ”Vinnare” utses när detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Inlämnade tävlingsbidrag (anbud) måste hanteras under sträng sekretess under 
tiden från inlämnandet tills beslut tas. Kravet på sekretess gäller i högsta grad de 
tjänstepersoner som deltar i utvärderingen liksom de politiker som tar del av 
materialet. Det är därför av stor vikt att den grupp personer som deltar i 
utvärderingen fram tills beslut ska fattas begränsas. 
 
Förmodligen (förhoppningsvis) överstiger anbudssummorna det belopp under vilket 
Samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut om försäljning. Beslut ska då enligt 
gällande reglemente fattas av kommunfullmäktige efter att ha beretts av 
kommunstyrelsen. Det kan befaras att sekretessen är svår att hålla redan efter 
beslutet i samhällsbyggnadsnämnden. Möjligheten att fatta beslut om denna 
försäljning bör därför delegeras till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Byggrätten nere i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två 
byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget Vadholmen 
Foss 2:81 mfl AB. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att samverka med bolaget i 
detta ärende. 
 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, 2020-05-10 
 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige delegerar rätten att sälja mark på Vadholmen/i 
Örekilsparken till Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse mark i 
detaljplanen Vadholmen. 

 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kommunstyrelsen 
 
  

ProSale Signing Referensnummer: 881046
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  2020-05-10 Dnr:       

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Tillfällig delegering 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att sälja mark på Vadholmen/i Örekilsparken till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse mark i detaljplanen Vadholmen. 

Sammanfattning 
Detaljplanearbetet för Vadholmen pågår. Planmaterialet kommer att ställas ut för 
granskning under sommaren och detaljplanen kommer att antas under hösten 2020. 
Parallellt med granskningen kommer en ”markanvisningstävling” att utlysas. 
Tävlingen avser byggrätterna i detaljplanen, innehållande totalt 100-150 lägenheter 
och upp till ca 3000 m2 lokaler och centrumverksamheter. Inkomna tävlingsbidrag 
(inkl anbud på byggrätten) utvärderas enligt förutsättningarna som anges i 
tävlingsmaterialet. ”Vinnare” utses när detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Inlämnade tävlingsbidrag (anbud) måste hanteras under sträng sekretess under 
tiden från inlämnandet tills beslut tas. Kravet på sekretess gäller i högsta grad de 
tjänstepersoner som deltar i utvärderingen liksom de politiker som tar del av 
materialet. Det är därför av stor vikt att den grupp personer som deltar i 
utvärderingen fram tills beslut ska fattas begränsas. 
 
Förmodligen (förhoppningsvis) överstiger anbudssummorna det belopp under vilket 
Samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut om försäljning. Beslut ska då enligt 
gällande reglemente fattas av kommunfullmäktige efter att ha beretts av 
kommunstyrelsen. Det kan befaras att sekretessen är svår att hålla redan efter 
beslutet i samhällsbyggnadsnämnden. Möjligheten att fatta beslut om denna 
försäljning bör därför delegeras till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Byggrätten nere i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två byggrätterna 
på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget Vadholmen Foss 2:81 mfl 
AB. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att samverka med bolaget i detta ärende. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Försäljningen ger intäkter till kommunen och möjligheter till ett ökat antal boende 

Miljö 
Utreds i planarbetet 

Barnkonventionen 
Utreds i planarbetet 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

Beslutet expedieras till: SBF 

Elisabeth Linderoth 
 
 
 

 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 32 Dnr 2019-000012  

Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP 

(idéburet offentlig partnerskap) 

Sammanfattning av ärendet 

Hans-Joachim Isenheim har till Kommunfullmäktige 2018-03-01, lagt 

fram en motion om att teckna avtal genom Idéburet Offentligt 

Partnerskap med ”Vägen ut, Branneby”. I samband med omorganisation 

2019-01-01 fördes motionen över till Kultur- och fritidsnämnden. 

Munkedals kommun saknar idag generella riktlinjer kring avtal genom 

Idéburet Offentligt Partnerskap. Då detta saknas bör avtal ej tecknas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-19 

Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP)  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att 

teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med "Vägen ut, 

Branneby".       

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att 

teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med ”Vägen ut, 

Branneby”.  
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§ 33 Dnr 2019-000013  

Motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de 

ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 

besvara motion från Karin Blomstrand (L). I motionen föreslås att en 

utredning genomförs om   förutsättningarna för Munkedals kommun att 

införa en lokal överenskommelse inom Idéburet Offentligt Partnerskap. 

På nationell nivå har överenskommelser gjorts - både inom det sociala 

området och inom integrationsområdet - mellan regering, Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) och idéburna organisationer.  

Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det 

sociala området och möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga 

villkor med andra aktörer verksamma på området.  

En utredning har gjorts av Wivi-Anne Wiedemann, anställd som 

verksamhetsutvecklare på Välfärdsenheten. Utredningen är ett material 

som lägger god grund till hur Munkedals kommun kan skapa en lokal 

överenskommelse inom Idéburet Offentligt Partnerskap.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-19 

Utredning/utkast av riktlinjer angående idéburet offentligt partnerskap 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C): Tillägg att kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa riktlinjer gällande IOP.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Lars-Göran Sunessons (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden 

beslutar enligt förslaget med tilläggsyrkandet.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa 

riktlinjer gällande idéburet offentligt partnerskap.  
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MOTION TILL MUNKEDALS  KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet 
 
Alla ideella organisationer och föreningar som ställer upp där det offentliga samhället slutar är en 
viktig resurs som måste tas till vara och inte glömmas bort. En siffra som nämns i sammanhanget är 
att det ideella arbetet i Sverige motsvaras av cirka 300 000 heltidstjänster. Ideella organisationer 
benämns också som idéburna organisationer eller civila samhället. Eftersom benämningen centralt är 
idéburna organisationer används denna benämning i fortsättningen. 
 
På nationell nivå har överenskommelser gjorts - både inom det sociala området och inom 
integrationsområdet - mellan regering, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och idéburna 
organisationer. 
 
Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala området och möjliggöra 
för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området.  
 
Inom integrationsområdet är syftet att hitta samverkansformer när det gäller nyanlända och deras 
etablering i samhället. De idéburna organisationerna är en kraft för demokratisk förankring och 
vitalisering, för lokal och regional utveckling och för välfärdens förnyelse. Ett gott samspel mellan 
offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centralt för en god samhällsutveckling.  
 
På lokal nivå har flera kommuner ställt sig bakom och infört överenskommelserna. Eftersom den 
inom det sociala området kom först är det också där man hittills kommit längst.  
 
Information kring överenskommelsen finns bland annat på denna länk http://overenskommelsen.se  
 
I Munkedal  finns många idéburna organisationer; dels sådana som återfinns på riksplan men även 
många lokala föreningar. Alla dessa gör idag ett stort arbete, både inom det sociala området och 
inom integrationsområdet, och med hjälp av de överenskommelser som motionen hänvisar till kan 
det arbetet bli än mer strukturerat och genomtänkt. Genom att de olika aktörerna känner till 
varandra och sina olika roller kan det ideella arbetet verkligen få den uppskattning det förtjänar! 
Tanken är inte att de idéburna organisationerna ska ersätta det offentligas uppgift men de kan på 
olika sätt vara ett komplement i välfärdsarbetet.  
 
Vi  föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige: 
 
utreder förutsättningarna för att Munkedal  inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den 
centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala 
området och integrationsområdet.   
 
Karin Blomstrand, Liberalerna i Munkedal 
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§ 28 Dnr 2019-000293  

Motion från Lars-Göran Sunesson, Centerpartiet - 
Belys HBTQ-frågorna i skolorna 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären Lars-Göran Sunesson (C) yrkar på att Munkedals kommun 

genomför en särskild utbildnings- och informationsinsats i HBTQ-frågor 

till personal i kommunens skolor. 

 

Skolverket har förutom det som står i läroplanen en mängd dokument 

som beskriver vilket stöd som finns i styrdokumenten för att arbeta med 

sexualitet, genus och relationer i grund- och gymnasieskolan. Här finns 

både webbutbildningar och stödmaterial för grund-, gymnasie- och 

särskolan. Materialen visar hur personalen kan möta både läroplanens 

krav och möjligheter. Materialet ska bidra till att utveckla en 

undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och 

reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor utifrån såväl historiska, 

samhälls- och religionsvetenskapliga, som natur- och språkvetenskapliga 

perspektiv. Stödmaterialet riktar sig framför allt till lärare men även till 

rektor, som leder det pedagogiska arbetet och som kan ge lärarna 

förutsättningar att skapa ett kollegialt lärande kring kunskapsområdet.  

 

Skolan Barn- och utbildningsförvaltningen kommer utöver det redan 

pågående arbetet att inkorporera insatsen som motionen avser i den av 

Barn och utbildningsnämndens antagna strategiska plan för höjd 

måluppfyllelse. Planen innehåller bland annat de utbildningsinsatser som 

ska genomföras för personalen på skolorna under en femårsperiod.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-04 

Stödmaterial från skolverket i sex och samlevnad 

Motion från Lars-Göran Sunesson (C)  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.     

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.   
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§ 30 Dnr 2020-000058  

Uppdrag från Kommunfullmäktige att titta på hur 
dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer 

tidseffektivt sätt än idag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11- 25 att barn- och 

utbildningsnämnden och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur 

dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag. I 

samband med detta arbete skall särskilt fokus läggas på analys av 

kraven och även ifrågasätta dagens tillämpning. 

 

Barn och utbildningsförvaltningen har genomlyst de dokumentationskrav 

som finns samt vilka åtgärder som gjorts eller planeras att införas för att 

förenkla och effektivisera.  

 

Generellt ska digitala system förenkla och tidsoptimera vardagen för 

medarbetaren.  

 

Införande av en gemensam skolportal kommer att underlätta för 

användarna.  

 

När Ciceron är implementerat fullt ut kommer det att förenkla och korta 

ner arbetstiden avsevärt för nämndsekreterare och registrator.  

Digital signering och digitalt närvarosystem är andra exempel på hur 

handläggningstider kan förkortas.  

 

Fortbildning i hur systemen används är en investering som krävs för att 

få ut full effekt.  

 

Skolverket har identifierat sex områden som andra funktioner kan 

hantera än legitimerade lärare. Lärare får mer tid till undervisning och 

skolutveckling.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-03 

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Barn och Utbildningsförvaltningens 

redovisning av hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer 

tidseffektivt sätt. 

 

Yrkanden 

Olle Olsson (KD): Tilläggsyrkande att förvaltningen ska ifrågasätta om 

det som lagts åt sidan på grund av Coronaviruset verkligen behövs 

göras.  
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Forts § 30 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Olle Olssons (KD) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 

förslaget med tilläggsyrkandet.  

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Barn och Utbildningsförvaltningens 

redovisning av hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer 

tidseffektivt sätt med tillägg att: 

Förvaltningen ska ifrågasätta om det som lagts åt sidan på grund av 

Coronaviruset verkligen behövs göras.  
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§ 132 Dnr 2018-000442 

Kommunens Mål och resursplan (MRP), budget 2020 plan 2021-

2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att 

beräkningar av skatteintäkter görs på 10 500 invånare.  

 Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och 

bidrag.  

 Investeringsmål är att självfinansieringsgrad av reinvesteringar 

ska minst uppgå 74 %. Det långsiktiga målet är att 

egenfinansiera kommunens reinvesteringar. 

 Under 2020 ska överskott och intäkter av engångskaraktär 

användas till att amortera på låneskulden. 

 

Utdebitering  

Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2019. Inför budget 2019 

beslutades den vara oförändrad. 

 

Skatter och bidrag 

Ökningen av skatteintäkterna år 2020 förbättras då invånarantalet 

budgeterats upp till 10 500 invånare (ökning +50 invånare, 2,8 mnkr). 

Skatteprognosen för maj visade även en förbättring då skatter och 

inkomstutjämningen samt LSS utjämningens prognos var mer positiv än 

försämringen på kostnadsutjämning med 2,0 mnkr. Under 2020 ökar 

intäkterna med totalt 18,9 mnkr (2,8 %).  

 

Budgeterat resultat 2 % 

Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella 

bidrag för budgetåren 2020. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål 

på god ekonomisk hushållning. För planperioden 2021-2022 kommer inte 

kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och generella bidrag med 

nuvarande ekonomiska förutsättningar. 

 

Centrala avsättningar/prioriteringar 

Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 

förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej 

ut utan detta får nämnderna ta hänsyn till. Avsättning görs även till 

volymbuffeten för fler invånare. 

 

Kommunfullmäktiges förfogande 

Kommunfullmäktiges förfogandepost är 1,9 mnkr år 2020. Då 

statsbidraget enligt flyktingvariabler succesivt minskas år 2020-2021 

kommer det krävas ytterligare avsättningar till Kommunfullmäktiges 

förfogandepost år 2021 med 2,4 mnkr då posten kommer avvecklas.   
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Forts § 132 

 

Budgetramar till nämnderna 

Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar 

att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 

2020 i balans. 

 

Nämnderna får en utökad ram med 8,7 mnkr. Förstärkningen främst 

kopplat till volymförändringar inom barn -och utbildning samt 

äldreomsorg. Totalt är 642,1 mnkr avsatt i ram för nämnderna exkl. 

löneökningar och kompensation för kapitalkostnader som kompenseras 

när förhandling och aktivering sker. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10 §91 enligt budgetförslaget med 

följande ändringar för budget 2020 (förändringarna är inarbetade i 

budgethandlingen): 

Barn och Utbildning tillförs 3 miljoner kronor för att bekosta en fortsatt 

Hedekassatsning, till simundervisning samt till undervisning för elever 

med särskilda behov. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1 miljon kr till underhåll av 

kommunens fastigheter.  

 

Kultur och fritidsnämnden tillförs 1 miljon till fritidsgårdssatsning i 

Svarteborg o Sörbygden. 

 

Ovanstående utökningar finansieras genom en kommunövergripande 

prövning av alla återbesättningar av tjänster vid personalomsättning. 

Förslaget på neddragning redovisades för kommunstyrelsen i oktober 

2019. Totalt minskas budgetramarna för nämnderna med 6 Mnkr enligt 

följande fördelning: 

VFN – 2,3 Mnkr, BUN -1,9 Mnkr, KoF -0,8 Mnkr, SBN -0,6 Mnkr, KS -0,4 

 

Dessa minskningarna är inte inarbetade i budgethandlingen (MRP) utan 

görs efter budgetbeslutet i kommunfullmäktige. 

 

Begäran om tilläggsanslag från Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2020 begär tilläggsanslag 

utökad ram om 2,4 mnkr.  

0,7 mnkr inrätta en ny tjänst som planhandläggare  

0,1 mnkr för drift av offentliga toaletter enligt KF-beslut  

1,6 mnkr förbättra underhåll av kommunala fastigheter 

2,4 mnkr totalt utökning 

 

Begäran av tilläggsanslag på 2,4 mnkr föreslås att avslås, då nämnden 

tillförs 1,0 mnkr för fastighetsunderhåll. 
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Forts § 132 

 

Utvärdering tjänst inom försörjningsstöd IFO, Välfärdnämnden 

Fortsatt tjänst inom försörjning IFO enligt beslut KS 2017-06-14 §88, 

budget 2018. Under 2018 beslöts det att finansiera en tjänst inom IFO 

från KS förfogandepost. Inför 2020 skulle en utvärdering och tjänsten 

prövas om medlem skulle gå tillbaka till KS förfogande eller fortsätta 

arbetet mot långvariga försörjningstagare.  Välfärdsnämnden ser att 

projektet har resulterat ut bra och begärt att få kvarhålla 

tjänsten/budgeten inom IFO och att den blir permanent 0,550 mnkr.  

 

Investeringar 

Under september har samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit att 

investeringsplanen ändras för att bättre stämma med aktuell 

tidsplanering. Justeringen består av att flytta 8,5 mnkr i budget 2020 till 

2021-2022 (91 mnkr sänks till 82,5 mnkr). Främst flyttas Hedekas 

reinvestering samt nyinvestering år 2020 till 2021-2022 i väntan på att 

Kungsmarksskolan färdigställs. Kungsmarksskolans reinvestering 

tidigareläggs till att påbörjas 2020. I budget 2020 tillförs ett 

investeringsprojekt som redan beslutats i KF 2018-06-27 som gäller 

utbyggnad av infrastruktur med laddstolpar för eldrivna fordon.  

 

Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 

2020 uppgår till 82,5 mnkr. Av de 82,5 mnkr klassas 54,4 mnkr som 

reinvestering. De största investeringsutgifterna i budget 2020 är 

renovering av Hällevadsholms skola, nybyggnation av bollhall på 

Kungsmarksskolan, påbörjande av projektering av skola 4–6 

Kungsmarksområdet samt Påbörja Kungsmarksskolans renovering. 

Under år 2020 kan 35,7 mnkr av reinvesteringarna finansieras (resultat 

och avskrivningar) av de planerade 54,4 mnkr. Detta innebär en 

självfinansieringsgrad på 66 % och målet uppfylls inte under år 2020 på 

74 %. 

 

Målsättningar verksamhet 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både 

för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.  

 

Inriktningsmålen för planeringsperioden är: 

 Alla ska vara anställningsbara  

 Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  

 Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån 

behov 

 Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

 

Varje nämnd ska fram till september månad konkretisera 

kommunfullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 

perioden 2020. MRP är nu kompletterad med nämndernas antagna 

verksamhetsmål.  
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Forts § 132 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 162 

Mål- och resursplan, budget 2020 plan 2021-2022 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 

2020, med plan för 2021-2022 med nedan angivna ändringar  

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna minskningar av nämndernas 

budgetramar, för finansiering av KS förslag av utökningar, med 6 mnkr 

enligt redovisning i denna tjänsteskrivelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens begäran 

av tilläggsanslag på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 1,0 mnkr för 

fastighetsunderhåll. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsnämndens begäran 

att kvarhålla 0,550 mnkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd.  

 

Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 mnkr.   

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2020 till 

98,5 mnkr efter att ha flyttat investering och reinvestering för Hedekas 

skola till år 2020. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 

för investeringar under 2020 på 55,0 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 

lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän budgetförslag inklusive överenskomna effektiviseringskrav på 2 

% till 11,17 mnkr år 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 

på 1,765 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 

på 2,637 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 

på 2,655 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.   

 

319



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(7) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 132 

 

Yrkande 

Jan Hognert (M), Pontus Reuterbratt (SD), Johnny Ernflykt (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Liza Kettil (S): Bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och 

Kristdemokraternas förslag till budget 2020. 

 

Olle Olsson (KD): Bifall till Liza Kettils (S) yrkande med tilläggsyrkande: 

Kommunfullmäktige beslutar att, i syfte att resursoptimera, ska 

förvaltningarna kritiskt granska respektive organisation för att identifiera 

arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden och 

välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur dokumentationskrav kan 

uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag. I samband med detta 

arbete skall särskilt fokus läggas på analys av kraven och även 

ifrågasätta dagens tillämpning. 

 

Välfärdsnämnden skall kartlägga bakomliggande orsaker till den 

omfattande sjukfrånvaron. Att sänka sjukfrånvaron är förutom viktigt för 

nämndens ekonomiska utfall även av stor vikt för personalens 

välbefinnande. 

 

Redovisning av ovanstående uppdrag skall ske till Kommunfullmäktige 

vid ordinarie möte i april 2020.  

 

Karl-Anders Andersson (C), Lars-Göran Sunesson (C), Regina Johansson 

(S), Per-Arne Brink (S): Bifall till Liza Kettils (S) yrkande. 

 

Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Olle Olssons (KD) yrkande. 

 

Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till Olle Olssons yrkande samt med 

tillägg att kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla med Västra 

Götalandsregionen om förändring av utbudspunkt för syn- och 

hörselinstruktör eller samarbete om ovan nämnda. 

 

Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Hans-Joachim Isenheims (MP) 

tilläggsyrkande. 

 

Ajournering begärs och verkställs. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Liza 

Kettils (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 

320



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(7) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 132 

Omröstning 

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst: Liza Kettils (S) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Ja-röster: 18 

Nej-röster: 16 

 

Omröstningslista bifogas paragrafen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) tilläggsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP) 

tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

tilläggsyrkandet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 

2020, med plan för 2021-2022 med nedan angivna ändringar  

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna minskningar av nämndernas 

budgetramar, för finansiering av KS förslag av utökningar, med 6 mnkr 

enligt redovisning i denna tjänsteskrivelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens begäran 

av tilläggsanslag på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 1,0 mnkr för 

fastighetsunderhåll. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsnämndens begäran 

att kvarhålla 0,550 mnkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd.  

 

Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 mnkr.   

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2020 till 

98,5 mnkr efter att ha flyttat investering och reinvestering för Hedekas 

skola till år 2020. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 

för investeringar under 2020 på 55,0 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 

lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning. 
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Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän budgetförslag inklusive överenskomna effektiviseringskrav på 2 

% till 11,17 mnkr år 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 

på 1,765 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 

på 2,637 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 

på 2,655 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 % 

 

Kommunfullmäktige beslutar att, i syfte att resursoptimera, ska 

förvaltningarna kritiskt granska respektive organisation för att identifiera 

arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden och 

välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur dokumentationskrav kan 

uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag. I samband med detta 

arbete skall särskilt fokus läggas på analys av kraven och även 

ifrågasätta dagens tillämpning. 

 

Välfärdsnämnden skall kartlägga bakomliggande orsaker till den 

omfattande sjukfrånvaron. Att sänka sjukfrånvaron är förutom viktigt för 

nämndens ekonomiska utfall även av stor vikt för personalens 

välbefinnande. 

 

Redovisning av ovanstående uppdrag skall ske till Kommunfullmäktige 

vid ordinarie möte i april 2020.  

 

Reservation 

Liza Kettil (S) för gruppen till förmån för eget förslag. 

Rolf Jacobsson (KD) för gruppen till förmån för eget förslag. 

C-gruppen till förmån för eget förslag. 

 

Expedieras 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer 

Ekonomiavdelning 

Personalavdelning 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 29 Dnr VFN 2020–47  
 
Uppdrag från kommunfullmäktige – utreda bakomliggande orsaker till 
hög sjukfrånvaro 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2019-11-25 § 132, i ärendet ”kommunens mål och 
resursplan”, välfärdsnämnden i uppdrag att kartlägga bakomliggande faktorer till 
den omfattande sjukfrånvaron.  

Välfärdsförvaltningen har sett över bakomliggande faktorer till den omfattande 
sjukfrånvaron utifrån ett makroperspektiv och utifrån de verksamhetssystem där 
sjukfrånvaron rapporteras och satt det i relation till den OSA-enkät 
(organisatorisk och social arbetsmiljöenkät) som anställda besvarar en gång per 
år. 

Med avstamp i den forskning som finns kring sjukfrånvaro så framträder en 
komplex bild, sjukfrånvaron i Sverige svänger kraftigt över tid, motsvarande 
svängningar i hälsa och arbetsmiljö går inte att utläsa av statistik eller forskning. 
Trots det framhålls arbetsmiljön som den enskilt största förklaringen i perioder 
av ökad sjukfrånvaro. Eftersom det rör sig om stora kostnader för arbetsgivaren 
samt har inverkan på personalens välbefinnande så är det en angelägen fråga. 
Arbetsgivaren behöver göra det som går för att sänka sjuktalen.  

Slutsatsen är att det krävs olika insatser från flera håll för att sänka sjuktalen 
samt att vi bättre nyttjar de verktyg som står till vårt förfogande för att vända 
trenden. Allt ifrån att börja arbetet med heltid som norm, att utbilda chefer i sitt 
ledarskap, lyfta fram de rutiner som finns för hur sjukfrånvaron hanteras, samt 
att nyttja de resurser som finns att tillgå i form av HR-avdelning och 
företagshälsovård. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsutvecklares tjänsteskrivelse 2020-03-05 
Verksamhetsutvecklares utredning 2020-03-05 
Välfärdsförvaltningens årsbokslut 2019-sjukstatistik 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av 

bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron. 
 
Yrkande 
Sten-Ove Niklasson (S) Yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
 
* Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av 

bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 
Verksamhetsutvecklare  

ProSale Signing Referensnummer: 884692
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  2020-03-05 Dnr: VFN 2020-47
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Wivi-Anne Wiedemann 
Verksamhetsutvecklare  
Välfärdsförvaltningen 

Uppdrag från kommunfullmäktige - Bakomliggande orsaker till 
den omfattande sjukfrånvaron  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av 
bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron. 

Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige gav 2019-11-25 § 132 välfärdsnämnden i uppdrag att kartlägga 
bakomliggande faktorer till den omfattande sjukfrånvaron i kommunens Mål och 
resursplan 2019-11-25. 
 
Välfärdsförvaltningen har sett över bakomliggande faktorer till den omfattande 
sjukfrånvaron utifrån ett makroperspektiv och utifrån de verksamhetssystem där 
sjukfrånvaron rapporteras och satt det i relation till den OSA-enkät (organisatorisk och 
social arbetsmiljöenkät) som anställda besvarar en gång per år.  
Med avstamp i den forskning som finns kring sjukfrånvaro så framträder en komplex 
bild, sjukfrånvaron i Sverige svänger kraftigt över tid, motsvarande svängningar i 
hälsa och arbetsmiljö går inte att utläsa av statistik eller forskning. Trots det framhålls 
arbetsmiljön som den enskilt största förklaringen i perioder av ökad sjukfrånvaro. 
Eftersom det rör sig om stora kostnader för arbetsgivaren samt har inverkan på 
personalens välbefinnande så är det en angelägen fråga. Arbetsgivaren behöver göra 
det som går för att sänka sjuktalen. Slutsatsen är att det krävs olika insatser från flera 
håll för att sänka sjuktalen samt att vi bättre nyttjar de verktyg som står till vårt 
förfogande för att vända trenden. Allt ifrån att börja arbetet med heltid som norm, att 
utbilda chefer i sitt ledarskap, lyfta fram de rutiner som finns för hur sjukfrånvaron 
hanteras, samt att nyttja de resurser som finns att tillgå i form av HR-avdelning och 
företagshälsovård. 
  
 
 
    

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 
Kvalitetsutvecklare 

Catarina Dunghed  
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen   
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 2020-03-05 Dnr: VFN 2020-47
   

 
        Välfärdsnämndens förvaltning   
 

 

Kartläggning av bakomliggande orsaker till den 
omfattande sjukfrånvaron  
 

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden har fått i uppdrag att kartlägga bakomliggande orsaker till den 
omfattande sjukfrånvaron. Att göra en kartläggning av bakomliggande orsaker till 
den höga sjukfrånvaron på mikronivå kräver att förvaltningen i samarbete med HR 
går in på individnivå och analyserar vad som orsakat sjukfrånvaron, i vissa fall i 
samarbete med företagshälsovården.  

Förvaltningen kan presentera en kartläggning till bakomliggande orsaker till hög 
sjukfrånvaro på en makronivå och analysera eventuella mönster utifrån den statistik 
som finns i Hypergen och samköra detta med OSA-enkäten (Organisatorisk och social 
arbetsmiljö) som besvaras av de anställda en gång per år.  

Svaren som lämnas i OSA-enkäten indikerar ett visst samband mellan ledarskapet 
och sjukfrånvaron. De enhetschefer som fått lägre poäng i sitt ledarskap av sina 
arbetstagare är också de enheter där sjukfrånvaron är högst. Detta skulle kunna vara 
en indikator som visar att resurser behövs sättas in när det gäller ledarskapet.  

En åtgärd på förvaltningsnivå kan vara att se över de rutiner som enhetscheferna 
ska följa vid sjukfrånvaro. I dagsläget är följsamheten till de rutiner som finns inte 
kartlagd. Det kan vara en vinst att aktualisera och samtala kring rutinerna i syfte att 
höja följsamheten till dem.   

En annan åtgärd att synliggöra sjukfrånvaron och göra det till en prioriterad fråga i 
enlighet med det arbetsmiljöpolicymål som fullmäktige antagit att sänka 
sjukfrånvaron till 5 % år 2022. Detta går hand i hand med att införa heltid som norm.  

Sammantaget så kan det vara flera mindre insatser på en bredare front som krävs 
för att sänka sjuktalen.  

Sjukfrånvaro ur ett nationellt perspektiv – vad säger 
forskningen  

Forskningsläget sammanfattas i Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är 
problemet? Utgiven av SKL 2017, liknande sammanställningar finns i bland annat i 
Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och praxis utgiven av SBU – Statens 
beredning för medicinsk utvärdering 20031.  

 
1 https://www.medicine.gu.se/digitalAssets/1360/1360966_sjukskrivninghelarap.pdf  
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Sjukfrånvaro är en väldigt komplex fråga ur en forskningssynvinkel. Det finns inga 
enkla svar eller förklaringar till sjukfrånvaron. Problematiskt är att varje 
forskningsfält, till exempel medicin, psykologi forskar utifrån ett individperspektiv 
kopplat till en viss diagnos, medan sociologi eller liknande tittar på stora grupper som 
till exempel kön, ålder, bransch. Rekommendationen från forskningsvärlden är att 
anta ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det finns några större förklaringsmodeller till 
sjukfrånvaro, men dessa är svåra att applicera på välfärdsförvaltningen i  Munkedal 
och om syftet är att ur ett arbetsgivarperspektiv sänka sjuktalen så är det svårt att 
hitta åtgärder som arbetsgivare kan sätta in kopplade till dessa.  

Nedan följer ett resonemang där forskningen kopplas till sjukfrånvaron inom 
välfärdsförvaltningen i Munkedal.  

SKR gör en sammanställning av samtlig sjukfrånvaro uppdelat per kommun och län 
varje år. Enligt denna sammanställning så låg Munkedal 2018 till enligt följande2  

Sjukfrånvaro i Sverige, Västra Götaland och Munkedal  

Enh
ets- 
kod 

Enhet 1) 
Sjuk-
frånv
aro 
total
t % 

2) 
Långtid
s- 
sjukfrå
nvaro 
minst 
60 
dagar 
% 

3) 
Sjuk- 
frånv
aro 
kvin
nor 
% 

4) 
Sjuk- 
frånv
aro 
män 
% 

5) 
Sjuk- 
frånvar
o 
åldersg
rupp 
29 år 
eller 
yngre 
% 

6) 
Sjuk- 
frånvar
o 
åldersg
rupp 
30-49 
år % 

7) 
Sjuk- 
frånvar
o 
åldersg
rupp 
50 år 
eller 
äldre 
% 

  Antal 
redovi
sade 

280 279 280 280 279 279 279 

  Vägt 
medelv
ärde 

6,8 43,9 7,5 4,4 6,1 6,5 7,5 

14 Västra 
Götala
nds län 

7,6 49,3 8,2 5 6,5 7,3 8,4 

1430 Munked
als 
kommu
n 

7,2 45,8 7,2 5,7 8,7 6,6 6,6 

 

Ur ett nationellt perspektiv så redovisade Munkedal något anmärkningsvärda siffror 
som går emot den allmänna trenden för sjukfrånvaro. Kvinnorna i Munkedal har lägre 
sjukfrånvaro än genomsnittet i Västra Götaland och Sverige medan män som 
generellt har betydligt lägre sjukfrånvaro än kvinnor har högre sjukfrånvaro än både 
snittet i Sverige och i Västra Götaland. Munkedal har också lägre sjukfrånvaro bland 
äldre, men uppvisar högre sjukfrånvaro än Sverige i stort och Västra Götaland när 
det kommer till yngre personer upp till 29 år.   

Tittar man närmare på välfärdsförvaltningen, så hade förvaltningen den högsta 
andelen sjukfrånvaro 2019 med en sjukfrånvaro på 9,98 procent. Detta är dock inget 
unikt för Munkedal och Välfärdsförvaltningen, utan ett nationell och till och 

 
2 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/sjukfranvaroredovisningen.8837.html  
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internationellt mönster. Kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män generellt 
sett och vård och omsorg är den bransch som har högst sjukfrånvaro av alla. 
Sjukfrånvaron i kommunerna följer samma cykler som på arbetsmarknaden i stort, 
vilket innebär att mönstret är det samma på hela arbetsmarknaden. När 
sjukfrånvaron stiger så gör den det i samtliga branscher.  Ungefär 40 procent av 
kvinnorna på arbetsmarknaden arbetar i en kommun, ett landsting eller en region 
vilket ger att 80 procent av de anställda i sektorerna är kvinnor3. Att kvinnor lever 
längre och samtidigt i högre grad är belastade av hälsoproblem har kallats en 
hälsoparadox.   

Det allmänna hälsoläget i Sverige varierar inte i cykler som sjukfrånvaron gör, utan 
Sveriges befolkning är friskare än någonsin. Men trots att hälsan generellt utvecklats 
positivt så visar undersökningar från SCB att andelen personer i Sverige som 
upplever att de är tyngda av ängslan, oro, ångest och sömnproblem har ökat under 
de senaste årtiondena. Nedsatt psykiskt välbefinnande ökar bland både kvinnor och 
män, i de flesta åldersgrupper, samt i alla utbildningsgrupper utom i gruppen med 
eftergymnasial utbildning4.  

Särskilt bland kvinnor så har antalet sjukskrivningar på grund av 
anpassningsstörningar och svår stress ökat markant med 500 procent, 25 000 fall 
mellan 2010–2017. Särskilt de senaste årens utveckling av anpassningsstörningar 
och svår stress är i högsta grad anmärkningsvärd – oavsett vad den beror på. 
Motsvarande utveckling inom områdena hälsa, arbetsmiljö, arbetssjukdomar eller 
arbetsorsakade besvär går inte att utläsa någonstans. Samtidigt har de pågående 
sjukfallen med diagnosen ”Ryggvärk” minskat med nära 70 procent mellan åren 2005 
och 2017. Från 19 500 fall till 5 800 fall5.  

Det faktum att sjukskrivningar går i cykler är ett svårförklarat fenomen, så är även 
att psykiska diagnoser går i cykler. Det verkar vara ett mycket komplicerat samband 
som knappast hänger ihop med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.  

I debatten fokuseras ofta på ökande press och stress i det moderna, ständigt 
uppkopplade, arbetslivet vilket gör att människor blir sjuka, eller att hög 
arbetsbelastning och övertidsuttag gör att personalen går på knäna och tvingas 
sjukskriva sig. Samtidigt visar Arbetsmiljöundersökningen att den upplevda stressen 
i arbetslivet är relativt konstant över tid och att individer med mer övertid har lägre 
sjukfrånvaro. Detsamma gäller ledarskapsfrågor, vars brister ofta nämns som 
orsaker till dålig arbetsmiljö och höga sjuktal. Även här finns det belägg för att det 
är en sanning med modifikation; stödet från chefer upplevs som stabilt över tid.6 Att 
personer som arbetar mer är mindre sjuka går ju stick i stäv med den allmänna 
uppfattningen att mer ledigt skulle minska sjuktalen, eller att det är arbetsmiljön 
som gör oss sjuka.  

Tittar man på Munkedals kommun uppdelat efter anställningsform så hade 
tillsvidareanställda en sjukfrånvaro på 9,81 procent, medan tidsbegränsade 
anställningar hade en sjukfrånvaro på 26,6 procent.  Det finns således inget samband 
mellan tiden man vistas i arbetsmiljön och sjukfrånvaro.  

 
3 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är problemet? SKL 2017 S. 11 
4 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är problemet? SKL 2017 S 17.  
5 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting Vad är problemet? SKL S 25 
6 S 28  
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Sedan säger dessa siffror inget om vad de timanställda gör den tiden de inte arbetar, 
eller om orsaken till att de är timanställda. Samma mönster ser man om man tittar 
på hela Välfärdsförvaltningen, de anställda som arbetar flest timmar har inte den 
högsta andelen sjukfrånvaro.  

Sammanlagt för år 2019 var den ordinarie arbetstiden inom välfärdsförvaltningen 
725 471 timmar, sjukfrånvaron uppgick till 72 412 timmar vilket motsvarar 9,98 
procent. Fördelat på de olika avdelningarna så har avdelning Vård och Omsorg det 
högsta antalet arbetstimmar 457 099, med en sjukfrånvaro på 9,61 procent, följt av 
avdelning Stöd med 189 327 arbetstimmar med en sjukfrånvaro på 11,47 procent. 
Avdelning IFO uppvisar en sjukfrånvaro på 8,43 procent och avdelning bistånd som 
är placerad under Ledning välfärd tillsammans med övriga funktioner uppvisar en 
sjukfrånvaro på 8,79 procent. Går man in och tittar på olika åldersgrupper syns heller 
inget samband mellan arbetad tid och sjukfrånvaro, det vill säga sjukfrånvaron stiger 
inte med antalet arbetade timmar.  

SCB/Arbetsmiljöverket genomför årligen en Arbetsmarknadsundersökning, det är 
Sveriges mest omfattande undersökning rörande arbetsmiljö som genomförts sedan 
1991. Det framgår tydligt i undersökningen att den psyko-sociala arbetsmiljön inte 
blir sämre när sjukfrånvaron stiger och den förändras inte till det bättre när 
sjukfrånvaron sjunker. Det finns alltså ingen tydlig koppling mellan arbetsmiljö och 
sjukfrånvaro på makronivå7 . Arbetsgivaren ansvarar för en god arbetsmiljö och det 
är ett mycket viktigt arbete, men det räcker inte för att sänka sjukfrånvaron eftersom 
frågan är komplex.  

Uppgångar respektive nedgångar i arbetsmiljö och sjukfrånvaro tillskrivs olika 
orsaker. När sjukfrånvaron stiger brukar företrädesvis orsaker relaterade till 
arbetslivet/arbetsplatsen och då särskilt arbetsgivares bristfälliga arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbete lyftas fram i debatten. När sjukfrånvaron sjunker är det 
däremot oftast helt andra parametrar som lyfts fram som förklaring. 
Arbetsmiljöförbättringar, expansion av verksamheten, fler och bättre chefer, större 
engagemang i rehabiliteringsarbetet, bättre företagshälsovård eller allmän minskad 
press i arbetslivet pekades inte ut som huvudsakliga orsaker till att sjukfrånvaron 
sjönk dramatiskt i kommuner och landsting mellan 2003 och 2010. Det omvända 
gjordes dock i princip omedelbart då sjukfrånvaron började stiga efter 2010. Det är 
problematiskt att uppgångar slentrianmässigt förklaras av brister inom just de 
nämnda områdena8, eftersom det inte verkar finnas något orsakssamband.  

Som tidigare nämndes är det svårförklarligt att kvinnor är mer sjukskrivna än män. 
Totalt sett så har kvinnor i kommuner och landsting högre sjukfrånvaro än män. En 
aspekt som lyfts fram är bristen på jämställdhet, då kvinnor utför en större del av 
hemarbetet. IFAU 9  menar att familjeansvaret är avgörande för kvinnors 
sjukskrivningar och att det är efter det första barnet som sjukfrånvaron mellan män 
och kvinnor börjar skilja sig åt. En rad faktorer som sänker mödrars tröskel att vara 
sjukfrånvarande identifieras; deltidsarbete, sämre inkomstutveckling och därmed 
svagare anknytning till arbetet i kombination med ökat ansvar för obetalt hem- och 
omsorgsarbete. Men här går forskningen till viss del isär, medan vissa pekar på en 
högre belastning för kvinnor visar andra till skillnad från negativa konsekvenser, 
positiva konsekvenser av att kombinera olika roller har hypoteser om att detta 

 
7 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är problemet? SKL 2017 S. 15 
8 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting Vad är problemet? SKL S 14 
9 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiks utvärdering  
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snarare skulle ha positiva effekter. Flera roller innebär flera källor till självrespekt, 
stimulering, fördelar, social status och social identitet10.   

En viktig faktor som har fått ökad uppmärksamhet på senare år är det faktum att 
yrken som innebär kontakt med andra människor, så kallade kontaktyrken, tenderar 
att vara en riskfaktor för sjukfrånvaro. Yrkena kännetecknas av att de ofta är mer 
psykiskt påfrestande och riskerar att få anställda att känna sig otillräckliga, stressade 
och att de kan ha svårt att koppla bort tankar på jobbet under fritiden. Den typen av 
känslor verkar uppstå lättare i kontakten med andra människor än i kontakten med 
materiella ting. När personal inom kontaktyrken inte kan ge det bemötande de 
upplever att brukare eller vårdtagare behöver kan känslan av att inte räcka till bli en 
belastning. Det har kallats för samvetsstress och visat sig vara en betydelsefull 
stressfaktor som ibland kan vara en av de bakomliggande orsakerna till psykisk 
ohälsa. Det är sannolikt ungefär samma faktorer som å ena sidan gör yrkena 
meningsfulla, spännande och givande som också gör dem påfrestande. Det gäller att 
försöka minimera och hantera riskerna i kontaktyrken utan att samtidigt ta bort det 
som känns engagerande och givande för många medarbetare. Omvårdande 
yrkespersonligheter drar sig till den typ av yrken, men de är också den 
personlighetstypen som tar upplever mest stress av den typen som beskrivs ovan11.  
Även män i kvinnodominerande verksamheter har relativt hög sjukfrånvaro. 

Normer på arbetsplatsen och inställningar till sjukskrivning påverkar sjukfrånvaron. 
Forskare kallar detta även för ”peer effects” (ungefär gruppeffekt eller kamrateffekt) 
vilket innebär att vänner påverkar varandras beteende. Det finns åtskilliga aktuella 
studier, både utländska och svenska, som pekar på att tendenser att använda olika 
former av sociala ersättningar sprider sig bland närstående. Denna forskning belyser 
bland annat i vilken grad som sjukskrivningar sprids genom social påverkan12. Är det 
accepterat på arbetsplatsen att sjukskriva sig så gör man det.  

En intensiv medierapportering om till exempel stress och människor som drabbats 
av utmattningsdepression kan också skapa oro och rädsla hos människor. Professorer 
vid Stressforskningsinstitutet, Mats Lekander och Göran Kecklund, varnar för 
destruktiva konsekvenser genom medias ofta alltför alarmistiska bild av samhälleliga 
stressproblem. De menar att det finns goda skäl att anta att den oro man bidrar till 
att sprida är skadlig. Stora befolkningsstudier tyder på att rädsla för stress är farligt 
i sig (det vill säga ökar sambandet mellan långvarig stress och negativa hälsoutfall, 
ett samband som för övrigt ofta är mindre än för många andra livsstilsfaktorer) och 
att det är förknippat med ökade problem13.  

Ett annat viktigt mönster är att verksamheter med relativt låg utbildningsnivå bland 
de anställda tenderar att ha högre sjukfrånvaro. Verksamheter inom kommunals 
grupper sticker ut i detta sammanhang. Men man får ha i baktanken att tjänstemän 
kan gå sjuka till jobbet, eller välja att arbeta hemma medan personer som arbetar 
med att vårda andra varken kan välja att ta med arbete hem eller gå till sitt arbete 
när de är sjuka. Sedan är en viktig skillnad också att det går att ta in en vikarie inom 
det omvårdande yrket, det går inte att ta in en korttidsvikarie för en tjänsteman.  

 
10 Sjukskrivning- Orsaker, konsekvenser och praxis SBU 2003 S. 80  
11 Vägvisaren: planering för utbildning, yrke och karriär John L Holland 2002 
12 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting Vad är problemet? SKL S 13 
13 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting Vad är problemet? SKL S 14 

329



 

 www.munkedal.se  •  Telefon växel 0524-180 00  •  E-post kommun@munkedal.se  •  Bankgiro 549-6260 
455 80 MUNKEDAL  •  Besöksadress Centrumtorget 5  •  Organisationsnummer 212000-1330 

En mycket viktig aspekt som kommer att få större betydelse framöver när det gäller 
sjukfrånvaro är kompetensförsörjningen. Både den korta och långa sjukfrånvaron har 
stor inverkan på personalförsörjningen. Verksamheterna i kommuner, landsting och 
regioner består i hög grad av kontaktyrken, vilket medför att korttidsfrånvaro oftare 
måste ersättas än i verksamheter med yrken som inte arbetar med människor. 
Arbetsgivarna behöver ha en beredskap för hur korttidsfrånvaro ska hanteras i 
bemanningen med hjälp av vikarier och pooler etc. Bara sett till den sjukfrånvaro 
som varar längre än 30 dagar, oavsett hel- eller deltid, genererade sjukfrånvaron 
2016 ett bortfall av personal i kommunerna som motsvarade drygt 28 000 
årsarbetare. I yrken med hög sjukfrånvaro är förstås bortfallet särskilt påtagligt. 
Sjukfrånvaron bland undersköterskor motsvarade över 6 000 årsarbetare.14 

Den framtida personal- och kompetensförsörjningen kommer att ställas på sin spets 
de närmaste åren. När kompetensförsörjningen är en så stor utmaning och 
sjukfrånvaron samtidigt är relativt hög blir det tydligt att frågorna hör ihop. 
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Sjukfrånvaron inom Välfärdsförvaltningen i Munkedal år 2019  

          

  
Sjukfr tim > 59 dagar, ack 
valt kalenderår 

Ord arbtid, 
ack valt 
kalenderår 

Sjukfrv 
tim, ack 
valt 
kalenderår 

Sjukfrv 
%, ack 

Välfärdsförvaltningen 40 188 725 471 72 412 9,98% 
Avdelning IFO 3 406 55 300 4 665 8,43% 
Avdelning Stöd 14 038 189 327 21 710 11,47% 
Arbetsmarknadsenheten 6 093 72 515 9 409 12,98% 
LSS ass och kontakt 2 220 32 311 3 702 11,46% 
LSS Socialpsykiatri 1 379 25 074 2 277 9,08% 
Områdeschef stöd 84 10 897 156 1,43% 
Avdelning Vård och 
Äldreomsorg 20 745 457 099 43 949 9,61% 
Allégården 1 989 78 207 6 655 8,51% 
Bemanningsenheten 3 431 28 764 7 970 27,71% 
1. Bemanningsenheten   5 804 123 2,11% 
2. Poolen 3 431 11 390 4 207 36,94% 
3. Timanställda   11 570 3 640 31,46% 
Dinglegården 1 202 29 933 2 020 6,75% 
Ekebacken 2 324 52 996 4 855 9,16% 
Hemsjukvård 1 219 50 042 3 599 7,19% 
Hemtjänst Centrum 3 149 32 805 4 503 13,73% 
Hemtjänst Munkedal 469 39 299 2 800 7,12% 
Hemtjänst Svarteborg 3 308 47 643 5 666 11,89% 
Rehabenheten 305 17 423 743 4,26% 
Sörbygården 3 347 57 081 4 950 8,67% 
Vård- och omsorg 
ledning   22 907 190 0,83% 
Ledning välfärd 2 000 23 746 2 088 8,79% 

 

Som nämnt tidigare så är välfärdsförvaltningens sammantagna sjukfrånvaro 9,98 
procent, som det står i diagrammet så varierar den mellan avdelningar och enheter.  
En frånvaro som ligger något högre än snittet för Munkedal i stort.  Tjänstemännens 
sjukfrånvaro är låg, på ledningsnivå är den inom vård och omsorg 0,87 procent och 
inom stöd 1, 43 procent. Detta förklaras med att tjänstemännen dels är sjuka i 
mindre utsträckning, dels med att de går till arbetet även om de är sjuka eller kan 
välja att arbeta hemifrån. Man väljer att gå sjuk till arbetet för att sjukfrånvaro skapar 
merarbete, det är ingen vikarie som kan täcka upp och när man kommer tillbaka så 
hopar sig arbetsbördan.  

Det är baspersonalens sjukfrånvaro som är hög. Inom baspersonalen är 
sjukfrånvaron hos de tillsvidareanställda lägre än hos tidsbegränsade anställningar 
med timavlöning. Vilket kan vara ett tecken på att man har mindre anknytning till 
arbetsplatsen och känner mindre ansvar gentemot arbetsgruppen. Men det är svårt 
att dra någon generell slutsats kring detta, i dagsläget är det oklart om det bedrivs 
något aktivt arbete med timanställda ur ett arbetsgivarperspektiv.  Det är svårt att 
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sia om vad de timanställda gör utöver att vara timanställda i Munkedals kommun 
som kan påverka sjukfrånvaron. Generellt skulle man kanske kunna ifrågasätta 
vitsen med att föra sjukstatistik över anställda som är timavlönade, för att en siffra 
redovisas som ordinarie arbetstid och sedan jämförs det med tiden de varit 
frånvarande. Eftersom en timavlönad inte har någon ordinarie arbetstid, så är det 
oklart hur detta beräknas och det behöver ses över hur mer exakt hur timmarna 
redovisas.  

Sett till tillsvidareanställd personal inom välfärdsförvaltningen så låg 2019 års 
sjukfrånvaro på 9,81 procent. Som framgår i tabellen ovan så sticker 
bemanningsenheten ut med en sjukfrånvaro 27,71 procent, denna fördelas enligt 
ovan på tillsvidareanställd personal inom poolen på 36,94 procent och timanställda 
31,46 procent. Den administrativa personalens sjukfrånvaro är låg (2,11%). Näst 
intill samtlig sjukfrånvaro i poolen är långtidsfrånvaro.  

 

Fördelningen mellan långtids- och korttidssjukfrånvaro 

Välfärdsförvaltningen       
        

  
varav 

långtidssjukfrånvaro i % 
varav korttidssjukfrånvaro i 

%  Sjukfrv %, ack 
Välfärdsförvaltningen 55,49% 44,51% 9,98% 
Avdelning IFO 73,01% 26,99% 8,43% 
Avdelning Stöd 64,66% 35,34% 11,47% 
Arbetsmarknadsenheten 64,75% 35,25% 12,98% 
LSS ass och kontakt 59,96% 40,04% 11,46% 
LSS Gruppboende 69,09% 30,91% 12,71% 
LSS Socialspykiatri 60,56% 39,44% 9,08% 
Boendestöd 40,27% 59,73% 7,15% 
LSS Socialpsykiatri 69,91% 30,09% 10,36% 
Områdeschef stöd 53,84% 46,16% 1,43% 
Avdelning Vård och Äldreomsorg 47,20% 52,80% 9,61% 
Allégården 29,88% 70,12% 8,51% 
Bemanningsenheten 43,04% 59,96% 27,71% 
Dinglegården 59,50% 40,50% 6,75% 
Ekebacken 47,86% 52,14% 9,16% 
Hemsjukvård 33,87% 66,13% 7,19% 
Hemtjänst Centrum 69,93% 30,07% 13,73% 
Hemtjänst Munkedal 16,75% 83,25% 7,12% 
Hemtjänst Svarteborg 58,38% 41,62% 11,89% 
Rehabenheten 41,04% 58,96% 4,26% 
Sörbygården 67,61% 32,39% 8,67% 
Ledning välfärd 95,78% 4,22% 0,83% 

 

De enheter som har högst ackumulerad sjukfrånvaro har också högst 
långtidssjukfrånvaro, eftersom sjukfrånvaron beräknas i timmar. De enheterna med 
lägre sammantagen procentuell sjukfrånvaro har högre korttidssjukfrånvaro.  

Långtidssjukfrånvaro indikerar bakomliggande sjukdomar, rehabilitering efter 
operationer eller liknande som anledning till sjukfrånvaron. Här finns ett läkarintyg 
med en diagnos. För att rehabilitera personer tillbaka till arbete krävs vissa insatser 
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och det finns forskning som visar att ju längre en person är borta, desto längre dröjer 
det att komma tillbaka till arbete igen. Här läggs resurser på att dels upprätthålla 
kontakten med arbetsgivaren under tiden som sjukskrivning pågår, dels att anpassa 
arbetsplatsen vid en återgång i arbete. Denna typ av sjukfrånvaro ställer krav på att 
en vikarie sätts in under en längre period.  

Hög korttids sjukfrånvaro på 5-6 sjukdomstillfällen på ett år kan vara en 
varningssignal. Särskilt om arbetstagaren anger en så kallad diffus orsak, som till 
exempel huvudvärk, magont, sömnproblem kan vara en varning. Här behöver 
förvaltningen göra en djupare genomgång tillsammans med HR avdelningen.  

Någon speciell åldersrelaterad skillnad kan inte hittas i statistiken.  

Sjukfrånvaro 
fördelat efter ålder          
Organisation: 
Välfärdsförvaltningen         

  
Sjukfr tim > 59 dagar, ack valt 

kalenderår 
Ord arbtid, ack valt 

kalenderår 
Sjukfrv tim, ack valt 

kalenderår 
Sjukfrv %, 

ack 
Åldersintervall 40 188 725 471 72 412 9,98% 
<=29 2 878 74 478 8 065 10,83% 
30-39 6 360 136 865 12 004 8,77% 
40-49 7 999 168 583 15 680 9,30% 
50-55 8 091 123 497 13 632 11,04% 
>=56 14 860 222 048 23 032 10,37% 
65-67 84 11 081 469 4,23% 

 

På en förvaltningsövergripande nivå kan man se vissa mönster, men dessa syns inte 
som en generell trend på enhetsnivå, utan varierar från enhet till enhet.  

Vad kan förvaltningen göra för att sänka sjuktalen 

Den OSA enkät som går ut till alla personal visar en positiv bild av ledarskap, 
arbetsmiljö, stressnivå och kollegor.  På enhetsnivå kan man dock se att de anställda 
anger något lägre värden när det kommer till ledarskap på enheter med högre 
sjukfrånvaro. Här behöver avdelningscheferna tillsammans med personalenheten 
arbeta med ledarskapet. Det är dock inga signifikanta skillnader, men något lägre 
värden.   

Enligt HR -avdelningen och enhetschefer så anger personer som de samtalat med 
kring sjukfrånvaro ofta en kombination av påfrestande privatliv i kombination med 
arbete. Enligt HR så blir det ofta den förklaring som enhetschefen får till sig, medan 
när företagshälsovården gör sin kartläggning så kan också arbetsrelaterade faktorer 
komma fram. De arbetsrelaterade faktorerna går att hitta lösningar för, men då gäller 
det att dessa också blir tydliga. Enhetscheferna behöver få bättre kunskap om vilka 
verktyg de har tillgå gällande detta.  

HR-avdelningen för samtal med enhetscheferna om sjukfrånvaro. Det finns inbyggda 
funktioner i Heroma som flaggar för de individer som är i riskzonen och enligt rutin 
så ska samtal ske med dessa. Enligt HR-avdelningen så är det ingen prioriterar frågan 
vissa enhetschefer, eller så tycker man att man gjort det man kunnat och fört samtal 
med arbetstagaren. Det kan gå till så att HR påtalar att sjuktalen är höga, 
enhetschefen pratar med arbetstagaren om orsaken, men att arbetstagaren inte 
nämner de orsaker som rör arbetsmiljön för chefen, utan istället påtalar att det är 
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mycket på hemmaplan som gör att man inte orkar. Arbetstagaren uppger i de flesta 
samtal enligt HR-avdelningen att det är en kombination av något medicinskt och ett 
krävande privatlivet, tex. att man vårdar en partner, har barn med speciella behov 
eller andra privata faktorer som leder till frånvaro. Här skulle det möjligen gå att 
stötta upp arbetstagaren bättre på arbetsplatsen, för arbetet går också att se som 
en återhämtning eller paus från den belastande hemmiljön.  

 

En viktig pusselbit i att sänka sjuktalen kan vara belysa frågan mer och se över 
rutinen vid sjukfrånvaro och se till att den efterlevs. HR-avdelningen har en stor 
verktygslåda att ta till när det gäller att förebygga och sänka sjukfrånvaro, men det 
är inte alltid som tillexempel företagshälsovården kopplas in. I princip så utnyttjas 
inte utbudet av verktyg i den utsträckning som är möjlig.   

På sikt så förväntas Heltidsresan, heltid som norm sänka sjuktalen. Eftersom det 
finns ett sammanhang mellan lägre arbetstid och högre sjukfrånvaro. Detta kanske 
kan förklaras med att en deltidsarbetande arbetstagaren inte har samma anknytning 
till arbetsplatsen som en person som arbetar heltid. Även implementeringen av 
arbetsmetoden IBIC15 kan ha effekt på sjuktalen, beroende på hur arbetet efter 
införandet organiseras. Vissa kommuner, till exempel Lund har sänkt sina sjuktal 
något efter implementering av IBIC.  

Simrishamn är den kommun som har lägst sjuktal, under 2018 motsvarade 
sjukfrånvaron i Simrishamn 4 procent av arbetstiden. För andra året i rad blev 
Simrishamn därmed den kommun i Sverige som har friskast anställda. Här uppger 
personalchefen att det inte varit någon jättesatsning utan mer ett ”många bäckar 
små” arbete som sänkt sjuktalen. I Simrishamn så ser man att cheferna spelar en 
nyckelroll och är noga med att cheferna ska få återkommande utbildning. Alla chefer 
utbildas till exempel i arbetsrätt och arbetsmiljö. Årets utbildningar har också handlat 
om konflikthantering och svåra samtal. Gott ledarskap betyder mer för hur de 
anställda mår än yttre, mer lättåtkomliga faktorer, anser Helena Strandberg. En 
annan viktig faktor som Simrishamn anger är en nära samverkan med facken och 
Försäkringskassan. Simrishamn har även jobbat mycket med rätten till heltid, alla 
har en heltidsanställning i botten, vilket ger trygghet. En gång om året får man sedan 
välja hur mycket man faktiskt vill jobba. För de anställda inom vård, omsorg och LSS 
– grupper där sjukfrånvaron brukar vara hög – har kommunen och Kommunal 
tecknat ett lokalt avtal om en arbetstidsmodell som bygger på årsarbetstid. Den 
anställda ska arbeta ett visst antal timmar per år, men har viss frihet att styra sin 
arbetstid. Man ser att frihet att påverka sitt arbete och sin arbetstid är gynnsam för 
ett hållbart arbetsliv, säger Helena Strandberg. För de anställda vid socialtjänsten 
fanns ett år en hälsocoach, som gav stöd i fråga om kost och motion och man 
diskuterade den enskildes eget ansvar för sin hälsa.  

 

För att sänka sjuktalen så behöver välfärdsförvaltningen och Munkedals kommun ta 
ett helhetsgrepp. För att verkligen få en bild av vad som är bakomliggande orsakar 
till sjuktalen behöver förvaltningen göra en ordentlig genomlysning på individnivå i 
samarbete med HR-avdelningen. Enligt den arbetsmiljöpolicy som fullmäktige antagit 

 
15 Individens behov i centrum. Implementeras i samband med införandet av det nya 
verksamhetssystemet Combine.  

334



 

 www.munkedal.se  •  Telefon växel 0524-180 00  •  E-post kommun@munkedal.se  •  Bankgiro 549-6260 
455 80 MUNKEDAL  •  Besöksadress Centrumtorget 5  •  Organisationsnummer 212000-1330 

så är målet att sänka sjukfrånvaron till 5 % år 2022, så detta är ett omfattande 
arbete som behöver ske i samverkan mellan förvaltningen och HR-avdelningen, 
samtidigt som heltidsresan faktiskt påbörjas.  

 
 
 
Wivi-Anne Wiedemann  
Verksamhetsutvecklare  
Välfärdsförvaltningen  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 30  Dnr VFN 2020–50 
 
Uppdrag från kommunfullmäktige – Översyn och analys av 
dokumentationskrav 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 132 att barn- och 
utbildningsnämnden och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur 
dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag.  
I samband med detta arbete skall särskilt fokus läggas på analys av kraven och 
även ifrågasätta dagens tillämpning. 
 
Myndighetsutövningen hos Individ- och familjeomsorg och Bistånd tillämpar de 
riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram gällande dokumentation och 
handläggning. Kontroll av dokumentationen sker två till fyra gånger per år för 
varje handläggare. När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort 
granskningar av dokumentationen följer de socialstyrelsens rekommendationer, 
deras bedömning har varit att dokumentationen i Munkedals kommun är bra, 
dock kan det i vissa fall behövas dokumenteras mer då det handläggarna faktiskt 
utfört är mer än det som kan utläsas i akt.  
 
Förvaltningen redovisar områden där lagstyrda dokumentationskrav kan 
förenklas genom digitala lösningar och andra åtgärder, så som;  
nytt verksamhetssystem, taligenkänning, Barnsam, administrativt stöd, 
resurser vid implementering av nytt system samt BBIC (barnets behov i 
centrum), processvägledning för utförarna kring dokumentation, tätare 
uppföljning i alla verksamheter kring dokumentation och en App till telefonen för 
dokumentation. 
 
Enligt särskilda konsekvensbeskrivningar görs bedömningen:  
att välja digitala verktyg för att effektivisera dokumentation kommer en kostnad 
som konsekvens, likaså att ha administrativt stöd. Dock kan det i förlängningen 
leda till ett effektivare arbete, att medarbetare får en bättre arbetsmiljö och det 
bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Att använda ”Barnsam” ses i linje med Barnkonventionen då barnet bättre kan 
komma till tals i barnsamtalen och att fylla i ansikten är igenkännbart för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschef IFO/Stöd och förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-03-09 
  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av 

dokumentationskrav i välfärdsförvaltningen. 
 
  

ProSale Signing Referensnummer: 884692
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 
 
* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av 

dokumentationskrav i välfärdsförvaltningen. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Förvaltningschef välfärd 
Avdelningschef Individ- och familjeomsorg 
 
  

ProSale Signing Referensnummer: 884692
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  2020-03-09 Dnr: VFN 2020-50

      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Clarie Engström 

Avdelningschef 

Välfärdsförvaltningen

Uppdrag från kommunfullmäktige - översyn av 

dokumentationskrav  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av dokumentationskrav i 

välfärdsförvaltningen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 132 att barn- och utbildningsnämnden 

och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur dokumentationskrav kan uppfyllas på 

ett mer tidseffektivt sätt än idag. I samband med detta arbete skall särskilt fokus 

läggas på analys av kraven och även ifrågasätta dagens tillämpning. 

 

Myndighetsutövningen på IFO och Bistånd tillämpar de riktlinjer som Socialstyrelsen 

tagit fram gällande dokumentation och handläggning. Kontroll av dokumentationen 

sker två till fyra gånger per år för varje handläggare. När IVO har gjort granskningar 

av dokumentationen följer de socialstyrelsens rekommendationer, deras bedömning 

har varit att dokumentationen är bra, dock kan det i vissa fall behövas dokumenteras 

mer då det handläggarna faktiskt utfört är mer än det som kan utläsas i akt.  

 

Verksamhetssystemet Magna Cura är ett tidskrävande system. Hösten 2020 till 

2021 övergår förvaltningen i det nya systemet Combine. Förhoppningen är 

att Combine ska underlätta processförfarandet av dokumentationen. Många gånger 

skrivs uppgifterna på dubbla ställen eftersom programmen inte är kompatibla med 

varandra vid vissa utredningar, ex ASI, FREDA, ADAD, samt dokumentation från 

andra myndigheter. Dokument ska kunna skannas in, vilket ska vara möjligt i det 

nya verksamhetssystemet. Som det är idag måste dokument skrivas av för att föras 

in i journaler. Att digitalisera ansökan om försörjningsstöd samt att kunna ha en 

digital brevlåda skall vara möjligt i det nya systemet och det skulle effektivisera 

dokumentationen.  

 

Implementeringen av både Combine och IBIC som skall ske under 2020 för 

biståndsenheten samt verksamheterna för vård och omsorg, LSS och socialpsykiatri 

behöver resurser för att skapa trygg personal så väl i handhavandet som i utförandet 

så kommer mycket vara vunnen på sikt i att göra det tidseffektivt, det leder till 

minskad tid i dokumentation och framförallt att den blir genomförd.  Vi behöver ta 

fram ett gemensamt material för att förenkla för nya användare. Vid granskning av 

utförarnas dokumentation i verksamheterna har vi sett att det finns ett behov av en 

tydlig processvägledning när verksamheterna ska dokumentera ex. inkommande av 

nytt beslut, när genomförandeplanen är upprättad, reviderad etc.  

 

För de personalgrupper som är rörliga, dvs kör mellan brukare är en effektivisering 

att möjliggöra för dessa att dokumentation kan göras via en app i telefonen för att 

effektivisera och underlätta. Då kan tex även genomförandeplaner dokumenteras 

redan i hemmet vid samtal med brukaren.  
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Handläggarna i våra olika verksamheter dokumenterar mycket och en digital lösning 

med taligenkänning till varje handläggare hade varit tidseffektivt och skapat en 

sundare arbetsmiljö då den avlastar axlar. I dagsläget finns det en taligenkänning på 

IFO och en inom hemsjukvården och vi ser över gemensam upphandling med andra 

kommuner för att få ner kostnaden så vi skulle kunna ha fler.  

 

När det gäller samtal med barn ser vi över att kunna använda ett digitalt 

samtalsverktyg (Barnsam) för att barnet själv skall svara på frågorna genom att fylla 

i glada-ledsna ansikten på en surfplatta. Det kan bli både tidseffektivt samt ha högre 

kvalitet på samtalet plus att verktyget används till att utvärdera insatsen. Det finns 

ett krav på enskilt samtal med placerade barn var tredje månad och detta kravet 

uppnår vi till idag.  

 

Administrativt stöd till socialsekreterarna är tidsbesparande. Det är mycket 

administrativt arbete som skulle kunna hanteras av en administratör för att frigöra 

tid för socialsekreterarna. Exempelvis insortering i akterna, till arkiv, samt hantering 

av begärda handlingar. 

 

Mer tidseffektiv dokumentation genom: 

 

Nytt verksamhetssystem 

Taligenkänning 

Barnsam 

Administrativt stöd 

Resurser vid implementering av nytt system samt BBIC 

Processvägledning för utförarna kring dokumentation 

Tätare uppföljning i alla verksamheter kring dokumentation 

App till telefonen för dokumentation 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Att välja digitala verktyg för att effektivisera dokumentation kommer med en 

kostnad som konsekvens, likaså att ha administrativt stöd. Dock kan det i 

förlängningen leda till ett effektivare arbete, att medarbetare får en bättre 

arbetsmiljö och det bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Barnkonventionen 

Att använda ”Barnsam” ses i linje med Barnkonventionen då barnet kan bättre 

komma till tals i barnsamtalen och att fylla i ansikten är igenkännbart för barn. 

Inga ytterligare konsekvenser 

     

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 

Förvaltningschef 

Avdelningschef Individ- och familjeomsorg 

Catarina Dunghed 

 

 

 

 

Förvaltningschef  

Välfärdsförvaltningen  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 31 Dnr VFN 2020–52 
 
Uppdrag från kommunfullmäktige – Översyn och resursoptimering av 
arbetsuppgifter 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 135 att samtliga förvaltningar 
kritiskt skall granska respektive organisation för att identifiera arbetsuppgifter 
som kan förenklas eller elimineras. Bakgrunden är de ekonomiska utmaningarna 
som Munkedals kommun står inför och som innebär att förvaltningarnas arbete 
bedrivs effektivt och med bibehållen kvalitet.   
 
Välfärdsförvaltningen arbetar löpande med att identifiera arbetsuppgifter som 
kan förenklas och elimineras. Flera processer är igång och syftar till att skapa en 
mer effektiv verksamhet. Det är ett kontinuerligt arbete som pågår under hela 
året och som skall bidra till att skapa en mer kostnadseffektiv organisation. 
Flera av de arbetsuppgifter som identifierats kan verkställas med hjälp av 
digitala lösningar. Digitala lösningar fordrar ekonomiska resurser och för att lösa 
delar av kostnaden ämnar förvaltningen att söka riktade statsbidrag samt 
ansöka om projektmedel.  
 
Förvaltningen har identifierat och redovisar arbetsuppgifter som har 
eliminerats/förenklats eller som kan elimineras/förenklas i framtiden.   
Genom att eliminera eller förenkla arbetsuppgifter är slutsatsen att det kan vara 
kostnadsminskning, men man ska beakta att licenskostnader för digitala system, 
moduler till dessa samt digital utrustning uppgår till höga kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-03-05 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
*  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsförvaltningens 

redovisning av identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller 
elimineras.  

  
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
*  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsförvaltningens 

redovisning av identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller 
elimineras.  

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen 

ProSale Signing Referensnummer: 884692
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  2020-03-05 Dnr: VFN 2020-52

      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Välfärd 

Uppdrag från kommunfullmäktige – granskning av 

organisationen för identifiering av arbetsuppgifter i syfte att 

resursoptimera 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna välfärdsförvaltningens redovisning av 

identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 135 att samtliga förvaltningar kritiskt 

skall granska respektive organisation för att identifiera arbetsuppgifter som kan 

förenklas eller elimineras.  

 

Bakgrunden är de ekonomiska utmaningarna som Munkedals kommun står inför och 

som innebär att förvaltningarnas arbete bedrivs effektivt och med bibehållen kvalitet.   

 

Förvaltningen arbetar löpande med att identifiera arbetsuppgifter som kan förenklas 

och elimineras. Flera processer är igång och syftar till att skapa en mer effektiv 

verksamhet. Det är ett kontinuerligt arbete som pågår under hela året och som skall 

bidra till att skapa en mer kostnadseffektiv organisation. 

 

Flera av de arbetsuppgifter som identifierats kan verkställas med hjälp av digitala 

lösningar. Digitala lösningar fordrar ekonomiska resurser och för att lösa delar av 

kostnaden ämnar förvaltningen att söka riktade statsbidrag samt ansöka om 

projektmedel.  

 

Förvaltningen har identifierat följande arbetsuppgifter som har eliminerats/förenklats 

eller som kan elimineras/förenklas i framtiden.   

 

Identifierade arbetsuppgifter som kan elimineras förenklas och tänkta 

lösningar 

 

Nattkameror – används för tillsyn av vårdtagare inom hemtjänst. Med hjälp av 

kameror så störs inte den enskildes nattsömn samtidigt som tryggheten säkras. Här 

finns även en stor miljövinst samt en vinst vad gäller arbetstid.  

 

Inköp av matvaror till brukare inom hemtjänst – sker idag av hemtjänstpersonal 

igenom fysiska besök i butik. Det är en tidskrävande insats. En dialog pågår med 

handlarna i Munkedals kommun för att hitta en digital lösning för varudistribution. 

Det utreds om insatsen kan utföras som en servicetjänst av personal inom 

Jobcentrum/AME  

 

Servicetjänster – Utbildad personal inom vård och omsorg sköter idag tvättning och 

städning. Det bedöms som enklare arbetsuppgifter som kan utföras av en annan 

yrkeskategori utan undersköterskeutbildning. Utredning pågår och ett pilotprojekt är 

påbörjat gällande städning i en hemtjänstgrupp. 
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Laga mat i hemmet – Idag lagar utbildade undersköterskor mat i hemmet hos den 

enskilde inom hemtjänsten. Det är en arbetsuppgift som kan elimineras genom 

matleverans. Dialog kring lösningar kommer att starta under arbetet med 

kvalitetsnivåerna.  

 

Phoniro – digitala lås – nyckelfri hemtjänst – En verksamhet som pågår och som 

innebär att personalen inom hemtjänst inte ska hantera nycklar. Det innebär att 

personal inte behöver åka och hämta nycklar på kontoret mellan varje besök och vid 

larm från vårdtagaren.  

 

Internfaktuering – idag skickas internfakturor skriftligen och via internposten. Detta 

bör ske digitalt 

  

Dokumentation i verksamheten – En effektivisering är att dokumentera via 

taligenkänning. Det har prövats inom IFO och inom HSL med ett positivt resultat. 

Dokumentation kan även underlättas genom appar i vårdpersonalens mobiltelefon. 

Här pågår en utredning i dialog med leverantören.  

 

Ciceron – förenklar och effektiviserar  

 

Personlig assistans – Verksamheten behöver idag redovisa arbetad tid till 

Försäkringskassan för att få ersättning. Det här sker manuellt och är tidskrävande. 

Idag pågår ett arbete med att få till stånd en digital redovisning.  

 

Kvittohantering – samtliga kvitton för tankning av Välfärdsförvaltningens bilar går till 

administratör för en manuell handläggning. Det har varit en tidskrävande 

arbetsuppgift. Den har nu eliminerats genom en digital lösning.  

 

Rekrytering – Bemanningsenheten kan använda sig av en digital tjänst – utredning 

pågår 

 

Läkemedelsdelegation – Testet för utbildning i läkemedelsdelegation har förenklats 

och sker nu digitalt- Tidigare hanterades testet manuellt av sjuksköterskor. 

 

Avgiftshandläggning – Identifierad arbetsuppgift som bör kunna förenklas digitalt – 

vidare utredning behövs 

 

Färdtjänstansökan - Identifierad arbetsuppgift som bör kunna förenklas digitalt – 

vidare utredning behövs 

 

Ansökan försörjningsstöd - Det pågår ett projekt för att införa en digital ansökan 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

 

Ekonomi 

Genom att eliminera eller förenkla arbetsuppgifter är slutsatsen att det kan vara 

kostnadsminskning.  Men att beakta är att licenskostnader för digitala system, 

moduler till dessa samt digital utrustning uppgår till höga kostnader. 

 

   

  

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 

Förvaltningschef välfärdsförvaltningen 

Catarina Dunghed 

 

 

 

 

Förvaltningschef  

Välfärd  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(19) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-20 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 33 Dnr VFN 2020–15 
 
Redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga 
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de 
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till 
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
november.  
 
Planeringen var att välfärdsnämnden i sitt möte 2020-03-19 skulle behandlat 
ärendet så redovisningen kunde överlämnas till kommunfullmäktiges möte i 
april. Då välfärdsnämndens möte ställdes in på grund av covid19, har 
redovisningen inte kunnat inlämnats tid till kommunfullmäktige. 
 
Begärd redovisning över motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt 
av välfärdsnämnden är upprättad i bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse och redovisning 2020-04-30 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 
 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 
  
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 
Nämndsekreterare VFN 
  

ProSale Signing Referensnummer: 884692
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  2020-04-13 Dnr: VFN 2020-15
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare  
Administrativa avdelningen

Redovisning av medborgarförslag och motioner som ej 
beretts färdigt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av medborgarförslag 
och motioner som ej beretts färdigt. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga 
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de 
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till 
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
november.  
 
Planeringen var att välfärdsnämnden i sitt möte 2020-03-19 skulle behandlat 
ärendet så redovisningen kunde överlämnas till kommunfullmäktiges möte i april.  
Då välfärdsnämndens möte ställdes in på grund av covid19, har redovisningen inte 
kunnat inlämnats tid till kommunfullmäktige. 
 
Begärd redovisning över motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt av 
välfärdsnämnden är upprättad i bilaga.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar   

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 
Nämndsekreterare VFN 

Catarina Dunghed 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen  
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                                                                                                                                                                                          bilaga 
Välfärdsnämnden 2020-03-06 
 
 
 
Pågående motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt av välfärdsnämnden 
 
 
Motioner: 
 
Dnr VFN Anmäldes Från Beskrivning Kommentar  
 
   KF 2020-02-24 
VFN 2020-63 exp. 2020-02-27 Motion från Fredrik Olsson (KD) Sociala aktiviteter på recept Behandlas senast i VFN 2020-05-20 
      på grund av förkortad behandlingstid med 6 mån. 
 
 
Medborgarförslag: 
 
Välfärdsnämnden har inga obehandlade medborgarförslag. 
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                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 2020-000006  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner som ej beretts färdigt 2020 - barn och 

utbildningsnämnden. 

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. 

 

Inga obesvarade medborgarförslag ligger för tillfället under barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Redovisning av motioner som ej beretts färdigt 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.      

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-02 

 

Dnr: BOUN 2020-000006 

  

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Redovisning av pågående medborgarförslag och 

motioner som ej beretts färdigt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    

Sammanfattning 

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. 

 

Inga obesvarade medborgarförslag ligger för tillfället under barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 
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Motioner som ej beretts färdigt

Diarienummer Ankomstdatum Namn Ärendebeskrivning Kommentar

2019-000123 2019-03-12 Christoffer Wallin Motion om att samtliga tätorter ska få behålla sina skolor
Anmäldes till 

KF 2019-02-25

2019-000293 2019-12-02 Lars-Göran Sunesson
Motion från Lars-Göran Sunesson, Centerpartiet - Belys HBTQ-frågorna i 

skolorna

Anmäldes till 

KF 2019-11-25
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