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Dnr: KS

Handläggare:
Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse Bredbandsutbyggnad SML
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun förbinder sig att finansiera projekt
för sammankoppling av fiberföreningar med 1,67 mnkr. Betalning till projektet sker vid
projektslut 2022.
Beslutet gäller under förutsättning att VG-regionen finansierar projektet med
motsvarande belopp samt att Lysekils och Sotenäs kommuner deltar i projektet.

Sammanfattning
SML-kommunerna har möjlighet att delta i ett projekt tillsammans med VG-regionen för
att koppla samman fiberföreningar. Syftet är ökad robusthet, täcka in vita
fläckar/punkter, ge möjlighet till utökad mobiltäckning samt ge de kommunala
verksamheterna ett stabilt förvaltningsnät.
Föreslås nu att SML-kommunerna i ett inriktningsbeslut förbinder sig att finansiera
projektet med 50% under förutsättning att VG-regionen finansierar projektet med 50%.
Projektet beräknas totalt kosta 10 mnkr. Detta innebär att kommunerna inom SML
bekostar projektet med 1,67 mnkr per kommun, totalt 5 mnkr och att VG-regionen
bekostar 5 mnkr. Betalning till projektet sker vid projektslut 2022. Finansiering fram till
projektslut sker via Net West AB.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Projektdeltagande innebär kostnader för medfinansiering med 50%, motsvarande
1,67 mnkr.

Håkan Sundberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Lysekils kommun
Sotenäs kommun
SML-IT

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Tjänsteskrivelse
Datum
2019-10-29

Dnr
AAA xxxx-xxxx

Samhällsbyggnadsförvaltningen/IT-avdelningen
Anders Siljeholm, 0523 – 61 37 00
anders.siljeholm@sml-it.se

Bredbandssatsning inom SML för att uppnå nationella
bredbandsstrategin samt att förstärka förbindelser till
kommunernas verksamheter.
Sammanfattning

På kort sikt är målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag inom
SML har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.
På längre sikt bedömer jag att det behövs mål på tre områden; tillgång till
snabbt bredband i hela SML och till stabila mobila tjänster av god kvalitet –
där ledordet är ”användning utan upplevd begränsning”.
Hela SML omfattar områden där människor och saker normalt befinner sig.
Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i
hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100
Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.
Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.
Målet är samtidigt att 100% av kommunens verksamheter skall kopplas
samman i ett stabilt och framtids säkrat förvaltningsnät.
För att uppnå målsättningen, så finansieras projektet med 50% av SMLkommunerna samt 50% av VG-regionen.
VG-regionen har stödmedel kvar och de är öronmärkta till följande områden:
•

Täcka vita fläckar / vita punkter

•

Samhällsmaster för att förbättra mobiltäckning i områden som
inte är kommersiellt gångbara

•

Redundans / ökad robusthet

Detta innebär att SML tillsammans med VG-regionen kopplar ihop
fiberföreningarna med ökad robusthet, täcker in vita fläckar/punkter, ger
möjlighet för utökad mobiltäckning samt ger de kommunala verksamheterna
ett stabilt förvaltningsnät.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut
Inriktningsbeslut i att kommunerna inom SML förbinder sig att finansiera projektet
med 50% under förutsättning att VG-regionen finansierar projektet med 50%.
Projektet beräknas totalt kosta 10 Mkr.
Detta innebär att kommunerna inom SML bekostar projektet med 1,67 Mkr per
kommun, totalt 5 Mkr och att VG-regionen bekostar 5 Mkr.
Betalning till projektet sker vid projektslut 2022.
Finansiering fram till projektslut sker via Net West AB.
Ärendet
Projekt att koppla samman fiberföreningarna inom SML samt få ett stabilt och
snabbt förvaltningsnät till kommunernas alla verksamheter.
Förvaltningen synpunkter
För en rimlig kostnad per kommun uppnås den nationella bredbandsstrategin samt
få ett stabilt framtids säkrat förvaltningsnät. SML-kommunernas investering bör ha
en avskrivningstid om 10 år.

Anders Siljeholm
IT-chef SML-IT

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Tjänsteskrivelse

Bilaga
sverige-helt-uppkopplat-2025-slutlig.pdf
Beslutet skickas till
SML-SG
ISG

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Dnr: KS 2019-000258

Handläggare:
Johan Celinder
Säkerhetsstrateg
Administrativa avdelningen

Riktlinje Säkerhetsskydd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att antaga föreslagen riktlinje för säkerhetsskydd

Sammanfattning
Kommunen är skyldig enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att utreda och
säkerställa sitt behov av säkerhetsskydd, varav en riktlinje för säkerhetsskydd är
nödvändig. Kommunens arbete med säkerhetsskydd har även koppling till arbetet
med civilt försvar och LEH (2006:544) kap 3.
Kommunens övergripande Riktlinje, kommer kompletteras av centrala rutiner och
mallar.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. Vid behov av åtgärder som erfordrar
investeringar i säkerhetsskydd, beslutas dessa om i särskild ordning enligt vid var
tid gällande delegationsordning.

Barnkonventionen
Inga konsekvenser

inga ytterligare konsekvenser föreligger
Håkan Sundberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningarna
Säkerhetsskyddschef
Säkerhetsstrateg
Upphandlare

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

Riktlinje

Antaget av:

Kommunstyrelsen

Antagningsdatum:
Diarienummer:
Gäller till och med:

Gäller tillsvidare

Dokumentansvarig:

Säkerhetsskyddschef

Revisionshistorik:

Uppdateras löpande vid behov
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1.Kommunens säkerhetsskyddsarbete ska förebygga:
1. Att uppgifter som omfattas av sekretess och rör Sveriges säkerhet obehörigen
röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet)
2. Att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som
avses i punkten 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet
bedrivs (tillträdesbegränsning)
3. Att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet
som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning).
Hos kommunen ska det finnas en säkerhetsskyddschef som är direkt underställd
myndighetens chef, det vill säga kommunchefen. Det ska även finnas en
biträdandesäkerhetsskyddschef. Kommunstyrelsen utser säkerhetsskyddschef och
kommunchef utser biträdande säkerhetsskyddschef.

2. Säkerhetsanalys
Kommunens säkerhetsanalyser ska förvaras i godkänt säkerhetsskåp med
tillträdesbegränsning. Själva analysen ska sparas på krypterad USB-sticka eller
finnas i Signe-kryptodator. Utskrifter av säkerhetsanalysen får endast utföras på
säkerhetsgodkänd skrivare.

3. Behörighet att ta del av hemlig handling
Enbart personal som
•
•
•

bedöms pålitlig från säkerhetssynpunkt och/eller
har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd och
behöver uppgifterna för sitt arbete i den verksamhet där de hemliga
uppgifterna förekommer får ta del av information som omfattas av
säkerhetsskydd. Personal ska enbart ha tillgång till den information som är
nödvändig för att fullgöra den egna arbetsuppgiften. Den som får ta del av
sekretessbelagd information ska informeras om gällande
sekretessbestämmelser.

Kopiorna på analyser eller säkerhetskänslig information ska överlämnas i mappar
märkta med en sekretessmarkering. Den person som erhåller materialet ansvarar
för att säkerställa att materialet hanteras utifrån gällande skyddsvärde samt att
kopior destrueras efter att användningen av materialet inte längre är aktuellt.

4. Hantering av hemliga handlingar som omfattas av
säkerhetsskydd
1. En hemlig handling ska alltid registreras. Detta ska ske i Ciceron. I diariet
ska införas en anteckning om att handlingen är sekretessbelagd med
hänvisning till paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. Av registreringen
ska framgå var och av vem handlingen förvaras samt vilka åtgärder som
vidtagits med handlingen. Den aktuella handlingen skall dock inte scannas in
eller sparas i systemet utan förvaras systematiskt ordnade. Åtkomsten till

handlingen ska begränsas till registrator i respektive nämnd, ansvarig
handläggare och säkerhetsskyddschefen med ersättare.
2. Hemliga handlingar ska förvaras i förvaringsutrymme med lägst skyddsnivå
motsvarande skåp enligt Svensk standard SS 3492 eller valv enligt SS-EN
1143. Hemliga handlingar får i undantagsfall, när så är nödvändigt för
utförande av arbetsuppgift, tas med från arbetsplatsen men ska då hållas
under kontinuerlig uppsikt eller förvaras enligt gällande säkerhetskrav.
kvittering av en handling eller kopia av en handling skall ske skriftligen med
namnteckning och namnförtydligande och kvittensen arkiveras av
myndigheten.
3. Om en handling försvunnit eller om det finns anledning anta att information
som omfattas av säkerhetsskydd röjts skall detta omedelbart anmälas till
säkerhetsskyddschefen.
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5.Sekretessbevis
Den som tillåts ta del av hemliga handlingar ska upplysas om räckvidden och
innebörden av sekretessen. Denna upplysning sker genom att kommunen upprättar
ett s.k. Sekretessbevis, som undertecknas av den som upplysningen gäller.

6. Tillträdesbegränsning
Tillträdet till en lokal/anläggning ska, om så krävs enligt kommunens
säkerhetsanalys alltid begränsas, i syfte att upprätthålla säkerhetsskyddet.

7. Kort, koder och nycklar
Kort, koder och nycklar som har samband med förvaring av hemliga handlingar
eller tillträdesskyddade platser ska förvaras så att inte obehöriga kan komma åt
dessa. Förteckning över sådana kort, koder och nycklar samt innehavare av dessa
skall föras av ansvarig i kommunen.

8. Säkerhetsprövning
1. Säkerhetsprövning syftar till att förebygga att en person som inte är pålitlig
från säkerhetssynpunkt deltar i säkerhetsskyddad verksamhet. Den ska
göras för alla personer som på ett eller annat sätt får del av hemliga
handlingar, tillträde till säkerhetsskyddade anläggningar eller deltar i
verksamhet som rör Sveriges säkerhet.
2. Säkerhetsprövning ska genomföras innan en person genom anställning eller
på annat sätt deltar i sådan verksamhet d v s innan en person som förordats
till en anställning anställs.
3. Säkerhetsprövningen ska grundas på personlig kännedom om personen via
säkerhetsprövningssamtal, referenser, betygintyg m m och, om det är
lämpligt, uppgifter från registerkontroll och särskild personutredning. Om
säkerhetsprövning genomförs ska beslut om anställning avvakta resultatet
av denna prövning.

8.1 Säkerhetsklassning
Vissa befattningar i kommunen är av den arten att de ska säkerhetsklassas. En
befattning kan placeras i tre olika säkerhetsklasser:

1. Säkerhetsklass 1: Befattningshavaren får i stor omfattning del av
sekretessbelagda uppgifter som är av synnerlig betydelse för Sveriges
säkerhet.
2. Säkerhetsklass 2: Befattningshavaren får i en omfattning som inte är
obetydlig del av sekretessbelagda uppgifter som är av synnerlig betydelse
för Sveriges säkerhet
3. Säkerhetsklass 3: Befattningshavaren får i övrigt del av sekretessbelagda
uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet

16

Förteckning över i kommunen säkerhetsklassade befattningar förvaras av
säkerhetsskyddschefen.

8.2 Registerkontroll/personutredning
För befattningshavare som ska anställas i säkerhetsklassad befattning ska
registerkontroll ske. För befattningshavare som anställs i befattning som klassats i
klass 1 eller 2 ska förutom registerkontroll också särskild personutredning
genomföras. För att registerkontroll och särskild personutredning ska få göras krävs
befattningshavarens godkännande. Säkerhetsskyddschefen bedömer i samråd med
berörd Förvaltningschef behovet av och ansöker om sådan kontroll.
Säkerhetspolisen utför kontrollerna.

9.Informationssäkerhet
Information är en skyddsvärd tillgång och utgör en förutsättning för att kunna
bedriva verksamheten. Den totala mängden information samt utbytet av
information inom och mellan olika verksamheter i kommunen, med externa
organisationer, allmänheten, förtroendevalda och andra intressenter, ökar i
omfattning.
Det är därför mycket betydelsefullt att informationshanteringen skyddas från såväl
avsiktliga som oavsiktliga störningar. Informationssäkerheten omfattar alla
verksamheter och gäller för all informationshantering inom kommunen. Med
informationstillgång avses all information oavsett i vilken form eller hur den
behandlas, t.ex. fysiskt på papper, muntligt eller elektroniskt lagrad i IS/IT-system.
All information som skapas eller används i anknytning till kommunens verksamhet
ska skyddas mot hot oavsett driftsmiljö.

10. Uppgifter i IT-system/kommunikation
Handlingar med säkerhetsskyddade uppgifter får inte finnas i eller förmedlas via
kommunens datanät (e-post, ärendehanteringssystem m m). Sådana uppgifter får
heller inte skickas via telefax. IT- säkerhetsskyddet ska utformas av SML-IT, som
är ansvariga för IT-säkerhetsskyddet och att Informationssäkerhetsarbetet bedrivs
standardiserat och enligt vid var tid gällande best practice.

11.Ytterligare föreskrifter
•
•
•

Kommunen ska även särskilt beakta vägledningarna från SÄPO och
skrivningarna i PMFS 2019:2.
Kommunen ska uppfylla länsstyrelsens rekommendationer för
säkerhetsskydd och delning av säkerhetsskyddklassificerade uppgifter.
För kommunens upphandling ska det finnas en rutin som redogör för
upphandling inom säkerhetsskyddskänslig verksamhet ska utföras inom
kommunen samt hur man säkerställer att inköpscentral beaktar frågorna.

12. Intern utbildning och kontroll
Kommunen har en skyldighet att utbilda berörd personal i frågor om
säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddschefen ansvarar för att den personal som berörs i
säkerhetsanalysen avseende säkerhetsprövning får utbildning i
säkerhetsskyddslagen.
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Dnr: KS 2019-000266

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Detaljbudget kommunstyrelsen 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till fördelning av
kommunstyrelsens ram per avdelning.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner

Sammanfattning
I maj beslutade kommunstyrelsen förslag till budget 2020 plan 2021-2022.
Kommunstyrelsens budgetskrivelse redovisar förslag till ekonomisk ram för driftoch investeringsbudget. Kommunstyrelsen har konsekvensbeskrivit ramens
påverkan på verksamheten. Kommunstyrelsen har även under våren arbetat fram
verksamhetsmål och mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Under hösten har förvaltningen arbetat med att genomföra de beslutade
förändringarna som krävs för balans i sin budget utifrån den ram som tilldelats
samt upprättat verksamhetsplaner utifrån kommunstyrelsens satta
verksamhetsmål.
I december återkopplar förvaltningen till kommunstyrelsen hur den ekonomiska
ramen har fördelats ut på förvaltningens avdelningar och de verksamhetsplaner
man kommer arbeta utifrån. Denna detaljbudget är en sammanfattning av
kommunstyrelsens fastställda budget för 2020.

Ram drift och investering
Kommunstyrelsens ekonomiska ram är 56 365 tkr för år 2020. Den är fördelad på
avdelning eller verksamhetsnivå. Kommunstyrelsens investeringsram är 1 610 tkr
för år 2020 och är fördelad på projektnivå.

Verksamhetsplaner
Förvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner utifrån kommunstyrelsens
verksamhetsmål och mått samt kommunfullmäktiges inriktningsmål

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Konsekvenser enligt ovan

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

Munkedals kommun

Håkan Sundberg
Förvaltningschef

Bilaga 1. Verksamhetsplaner 2020

Beslutet expedieras till:
Controller
Förvaltningsekonom
Förvaltningschef
Verksamhetsutvecklare
Processutvecklare

2019-11-26
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Dnr 2019-49
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Detaljbudget 2020
Plan 2021-2022

Nämndsbeslut
Antagen i KS 2019-12-09 §
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Kommunstyrelsens beslut av budget 2020 och plan 2020-2021
Kommunstyrelsen KS 2019-06-10 § 83 Dnr 2019-49
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022 med
konsekvensbeskrivningar.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för budget 2020 och
planperioden 2021-2022.
Kommunstyrelsen KS 2019-09-09 -2019 § 101 Dnr 2019-49
3. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsmål med mått för 2020.
Kommunstyrelsen KS 2019-12-09 -2019 § Dnr 2019-49
4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till fördelning av nämndens ram per avdelning.
5. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner.
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Kommunstyrelsens ordförande:
Jan Hognert (M)

Förvaltningschef:
Håkan Sundberg

Allmänt

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2020,
plan 2021-2022 i juni månad. Nämnderna har tid på sig
från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin
egen budget.
Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en
budgetskrivelse för budget 2020 senast i maj.
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i
nämnderna (dialogmöten).
Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget)
utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt
verksamhetsmål med mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska
konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan
på verksamheten.

Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur
den ekonomiska ramen fördelats och förändringarna
har verkställts samt förslag till verksamhetsplaner
utifrån verksamhetsmålen.

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 kommundirektör med en stab bestående av HR-avdelning,
ekonomiavdelning, löneenhet och administrativ avdelning.

Ekonomi
Ramförändring
Tkr
Kommunstyrelsen
Ramförändring mellan åren
Varav löner/kapitalkostnad
Organisationsförändringar
Effektivisering
Utökning av ram
Varav KS förfogande

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

54 164
-4 116
948
1 168

56 365
2 201
1 470
0
-767
1 498
1 000

56 365
0
0
0
0
0
0

56 365
0
0
0
0
0
0

2 000
0

*Löne- och kapitalkompensation är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.
Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) beslutat. Nämnden har tilldelats 56 365
tkr i budgetram år 2020.
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Verksamhetsförändringar inför 2020
Ekonomisk ram, tkr

2019

Budgetram 2019 juni

53 584

Kompensation för löneökningar och kapitalkostnad april/maj-dec 2019

580

Budgetram 2019

54 164

Kompensation för löneökning jan – mars/april lönerev 2019 samt OB tim 2020
Kompensation indexuppräkning av priser inom kommunstyrelsens förvaltning
Kompensation indexuppräkning samt effektiviseringskrav Räddningstjänstförbundet
Kompensation indexuppräkning samt effektiviseringskrav löneenheten SML, avseende
Munkedals kommuns del
Kompensation indexuppräkning samt effektivisering av miljöverksamheten SML
Kompensation indexuppräkning samt effektivisering av SML-IT
Utökning av ram till följd av omfördelning av kostnader SML IT
Växelsamarbete
Införande av e-arkiv
KS yrkande att avsättning görs till KS förfogandepost inom ram
Summa tillkommande utökningar och indexuppräkning 2020

157
367
192
59
20
675
318
180
1 000
2 968

Generell besparing på samtliga enheter (exkl. löneenheten) inom Kommunstyrelsens
förvaltning för finansiering av ej kompenserad indexuppräkning
Omfördelning inom kommunstyrelsen för avsättning till KS förfogandepost. Prövning av
återbesättning av tjänst inom kommunstyrelsens förvaltning.
Summa anpassningar 2020

Budgetram 2020

-367
-400
-767

56 365
2 201

Summa ramförändring

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförädringar som redovisats finns i nämndens
budgetskrivelse 2019-06-10 § 83.

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning
Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar
faktiska utfallet 2018, rambudget för 2019 och den budgetram som ska gälla inför 2020 med planåren
2021-2022.

Tkr
Kommundirektören
Varav KS förfogande

HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen
Löneavdelning
Administrativa avdelningen

Nettokostnad/ram

Utfall
2018

Budget
2019

25 695
0
8 719
7 422
8 328

27 234
0
5 719
7 710
2 688
10 813

50 165

54 164

Budget
2020
28
1
5
7
2
12

072
000
740
755
747
051

56 365

Plan
2021
28
1
5
7
2
12

072
000
740
755
747
051

56 365

Plan
2022
28
1
5
7
2
12

072
000
740
755
747
051

56 365
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Investeringsbudget
Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 för nämnden. Investeringarna redovisas
dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Samtliga investeringar inom kommunstyrelsen är
reinvesteringar. När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för
kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

Projektnr

tkr

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

250
50

250
50
1 500

250

1 000
60

1 000
120

1 000
1 500

1 610

2 920

2 750

Kommunstyrelsen (reinvesteringar)
1082
1005
1315
1306
1007
1001
1054

Data- och nätverksprodukter
Uppföljningssystem
Nytt ekonomisystem/fakturahanteringssystem
Förändrad dokumenthantering
Inventarier sammanträdesrum
Digitalisering
Nytt PA- och lönesystem

Summa investering

250

Beskrivning projekt
1082 Data- och nätverksprodukter (250 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.
1005 Beslutsstöd uppföljningssystem (50 tkr):
Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene.
1315 Nytt ekonomisystem/fakturahanteringssystem (0 tkr):
Nytt ekonomisystemet är i behov av att upphandlas, engångskostnaderna i samband med bytet redovisas
som investeringar. Investeringen beräknas starta 2020 och avslutas 2021.
1306 Förändrad dokumenthantering (250 tkr):
Projektet avser fortsatt digitalisering av administrativa processer och införande av e-arkiv.
1001 Digitalisering (1 000 tkr):
Projektet avser införande av e-tjänster inom olika områden av administration.
1054 Nytt PA- och lönesystem (60 tkr):
Projektet avser upphandling av nytt PA-och lönesystem där upphandling beräknas starta hösten 2020.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål med mått
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs
inför varje ny mandatperiod.
•
•
•
•

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

Kommunstyrelsen har brutit ner och kontretiserat fullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått
för budgetåret. Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen
ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter kommunstyrelsens måluppfyllelse.
Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål
och resurser rapporterats till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet.

Verksamhetsplaner
Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som
förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål.
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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 KS: Implementera nya arbetssätt i samverkan mellan
förvaltningarna
Mått
Nya arbetssätt har implementerats

År 2020
Mål
x

1.1.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att kartlägga befintliga mötespunkter
och samarbeten. Utifrån dessa görs en översyn av lämpliga arbetssätt för effektivt resursutnyttjande.
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
2.1 Verksamhetsmål KS: Ta fram en plan för samordning av sociala ytor som skapar
förutsättningar för gemenskap och upplevd trygghet
Mått
Förslag om att anta en plan har presenterats för kommunstyrelsen

År 2020
Mål
x

2.1.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att kartlägga befintliga mötesplatser
och studera dessa utifrån undersökningar om upplevd trygghet. Därefter arbetas det fram en plan
med förslag till generella och/eller platsspecifika åtgärder.
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
3.1 Verksamhetsmål KS: Ta fram en kompetens-försörjningsplattform
Mått
Förslag om att anta en plattform har presenterats för kommunstyrelsen

År 2020
Mål
x

3.1.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen börja med att fokusera på en behovsinventering.
Inventeringen utgör bas för framtagandet av plattformen.
4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan
4.1 Verksamhetsmål KS: Ta fram en klimat- och miljöstrategi
Mått
Förslag till beslut om att anta en strategi har presenterats för kommunstyrelsen

År 2020
Mål
x

4.1.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att kartlägga kommunens pågående
miljöarbete och utsläppskällor. Kartläggningen ligger till grund för arbetet med strategin, och
kommande handlingsplan. Kommunens budget och översiktsplan utgör styrdokument som ska
beaktas i arbetet.
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Nyckeltal
Nedan följer nyckeltal som ger en övergripande bild av verksamheten.
Personalnyckeltal
År
Antal tillsvidareanställda
Sjukfrånvaro
Sysselsätting
Pensionsavgångar

2018

2019

2020

2021

39 (dec)
4.18 % (dec)
97,84 % (dec)
x

44 (nov)
4.13 % (okt)
99,77 % (nov)
2

43

43

2

2

Antal tillsvidareanställda har ökat 2019 jmf med 2018 men förväntas minska med 0,75 tjänst kommande år
till följd av omfördelning inom kommunstyrelsen för avsättning till KS förfogandepost.
Sjukfrånvaron 2018 uppgick i 4,18 %. Perioden jan-okt 2019 har sjukfrånvaron minskat något och uppgick
till 4,13 %.
Sysselsättningen baseras på snittet av sysselsättningsgraden av samtliga månadsavlönade inom
kommunstyrelsens förvaltning.
Antalet pensionsavgångar syftar till antalet tillsvidareanställda som är 65 år respektive år.

Framtid

Måluppföljningen och det systemstöd som finns ska utvecklas och anpassas till de nya beslutade
inriktningsmålen samt de verksamhetsmål och planer som tas fram av nämnderna. Förvaltningen ska stödja
och driva den fortsatta digitaliseringen av kommunens olika verksamheter.
De administrativa processerna ska utvecklas, förbättras och förenklas. Ökad automatisering samt förbättrad
tillgänglighet är målsättningar inom förvaltningens verksamhetsområde.
I upphandlingar ska kommunens miljömål beaktas. Det kan ske genom ökade krav på
hållbarhetsredovisningar från leverantörer i förfrågningsunderlag vid upphandling.
Inom bilvården ska övergången till miljöbilar fortsätta med beaktande av verksamheternas ekonomiska
förutsättningar.
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Verksamhetsplan 2020
kommunstyrelsen
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Vad är en verksamhetsplan?
Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för.
Den är ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Syftet med
verksamhetsplanen är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll och vilka
aktiviteter som ska genomföras för att nå de politiskt beslutade målen för
kommande år.

Vision och mål för Munkedals kommun
Kommunens vision är utgångspunkten för hur verksamheterna jobbar med mål och
uppföljning. Det är kommunfullmäktige som beslutar om visionen. Utifrån visionen
beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för fyra år i taget. Med
utgångspunkt i inriktningsmålen beslutar nämnderna om egna verksamhetsmål
med mått för ett år i taget.
När verksamhetsmålen är antagna tar förvaltningen fram en eller flera
verksamhetsplaner för nämndens ansvarsområde. Verksamhetsplan ska godkännas
av nämnd senast i december året före den ska börja gälla.
Vision 2025
Munkedal – mer av livet. En hållbart
växande kommun med engagerade
invånare. Här tar vi oss an framtidens
utmaningar tillsammans!

Inriktningsmål 2020-2023
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

Verksamhetsmål för kommunstyrelsen
Vision
2025
Munkedal –
mer av livet.
En hållbart
växande
kommun
med
engagerade
invånare.
Här tar vi
oss an
framtidens
utmaningar
tillsammans!

Inriktningsmål Verksamhetsmål
2020-2023
2020
Alla ska vara
 Implementera nya arbetssätt i
samverkan mellan
anställningsbara
förvaltningarna
Skapa
förutsättningar
för en god hälsa
på lika villkor
för hela
befolkningen

Munkedals kommun • www.munkedal.se

 Ta fram en plan för samordning
av fysiska och digitala
mötesplatser som skapar
förutsättningar för gemenskap
och upplevd trygghet

Mått
 Nya arbetssätt
har
implementerats
 Förslag om att
anta en plan har
presenterats för
kommunstyrelsen
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Alla ska känna
sig trygga i att
få det stöd som
behövs utifrån
behov
Munkedal ska
bidra till
minskad
klimatpåverkan
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 Ta fram en
 Förslag om att
kompetensförsörjningsplattform
anta en plan har
presenterats för
kommunstyrelsen
 Ta fram en klimat- och
miljöstrategi

 Förslag till beslut
om att anta en
strategi har
presenterats för
kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2020, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning stödjer kommunstyrelsen i dess uppdrag att leda
och samordna kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Det
innebär bland annat att förvaltningen samordnar och följer upp verksamheter och
deras resultat. I uppdraget ligger även att leda och styra den egna förvaltningen
och dess interna verksamheter, som exempelvis den ekonomiska förvaltningen och
personalpolitiken.
Kommunstyrelsen har beslutat om fyra verksamhetsmål med mått för 2020 (beslut
2019-09-09). Hur förvaltningen ska arbeta för att nå målen beskrivs nedan, under
respektive verksamhetsmål.

Verksamhetsmål: Implementera nya arbetssätt i samverkan mellan
förvaltningarna
Mått: Nya arbetssätt har implementerats
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att kartlägga
befintliga mötespunkter och samarbeten. Utifrån dessa görs en översyn av lämpliga
arbetssätt för effektivt resursutnyttjande.

Verksamhetsmål: Ta fram en plan för samordning av fysiska och digitala
mötesplatser som skapar förutsättningar för gemenskap och upplevd
trygghet
Mått: Förslag om att anta en plan har presenterats för kommunstyrelsen
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att kartlägga
befintliga mötesplatser och studera dessa utifrån undersökningar om upplevd
trygghet. Därefter arbetas det fram en plan med förslag till generella och/eller
platsspecifika åtgärder.

Verksamhetsmål: Ta fram en kompetensförsörjningsplattform
Mått: Förslag om att anta en plattform har presenterats för kommunstyrelsen
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen börja med att fokusera på en
behovsinventering. Inventeringen utgör bas för framtagandet av plattformen.
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Verksamhetsmål: Ta fram en klimat- och miljöstrategi
Mått: Förslag till beslut om att anta en strategi har presenterats för
kommunstyrelsen
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För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att kartlägga
kommunens pågående miljöarbete och utsläppskällor. Kartläggningen ligger till
grund för arbetet med strategin, och kommande handlingsplan. Kommunens
budget och översiktsplan utgör styrdokument som ska beaktas i arbetet.

Uppföljning och analys
Syftet med uppföljning och analys är att ge en samlad redovisning och bedömning
av det som har gjorts och graden av måluppfyllelse. Uppföljningen används som
underlag för prioritering samt förbättring och utveckling av bland annat nya
arbetsmetoder och eventuell omfördelning av resurser.
Verksamhetsmålen följs upp per april, augusti och december.
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1(3)

Dnr: KS 2018-000390

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Uppföljning internkontroll 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av internkontrollarbetet
för kommunstyrelsens verksamheter för 2019.
Kommunstyrelsen noterar den gemensamma nämndens återrapportering av
internkontrollarbetet 2019. (Miljönämnden i mellersta Bohuslän)
Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och samverkanskommuners
återrapportering av internkontrollplan för 2019. (Västvatten AB, och IT samverkan i
Lysekil).
Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av internkontrollplan för 2019 för
Räddningstjänsten (Mitt Bohuslän) inte inkommit utan kommer informeras till
medlemskommunerna under februari månad år 2020.
Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av internkontrollplan för 2019
gällande Munkbo AB beslutas av bolagets styrelse 17 december 2019.

Sammanfattning
Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall
även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. Enligt
Reglementet för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras,
hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. Vid upptäckta
brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller
brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.
Återrapportering
I samband med bokslutsdialogen under år 2020 kommer Kommunstyrelsens och
nämndernas presidier träffas. Nämnderna informerar styrelsen om deras
återrapportering av internkontrollplan 2019 samt den nya upprättade planen för
2020.
Avstämning hur den interna kontrollen fungerar i bolagen redovisas direkt till
kommunstyrelsen i december 2019 i samband med att kommunstyrelsen ska
godkänna sin egen återrapportering av internarbetet med internkontrollplanerna för
år 2019. För 2019 har internkontrollplaner antagits av kommunstyrelsen den
2018-12-16 §252 med totalt elva kontrollområden inom olika
verksamhetsområden. En återrapport har nu upprättats, se bilaga Uppföljning av
kontrollplan Kommunstyrelsen 2019. Varje punkt på planerna har en bedömning
gjorts utifrån att;



Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas

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

Av återredovisningen kommunstyrelsens elva granskningsområden framgår det att
ett av granskningsområden inte fungerar fullt ut. Övriga som fungerar har mindre
avsteg gjorts från rutinen och förslag till åtgärder lämnats.
Det granskningsområde som inte fungerar är kontroll av betalningsbevakning.
Åtgärd har genomförts genom utbildning till förvaltning samt implementerat nytt ehandelssystems med olika funktioner som kan minska risken att betala försent.
Granskning av området görs även under 2020.
Av återredovisningen från bolag, samverkanskommuner/förbund och gemensamma
nämnd framgår det enligt nedan:
Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML)
Nämnden beslutade den 2019-10-16 §65 anta redovisningen av genomförd
internkontroll för 2019. Sex kontrollpunkter har granskats enligt antagen plan.
Avgiftsintäkter, remisser från andra nämnder och från kommunstyrelsen, ansökan
om riktade stadsbidrag, anställningsprocessen samt tillbud och arbetsskador. De
avsteg från rutiner som uppdagats är av mindre allvarlig karaktär och kommer att
ingå i enhetens ordinarie förbättringsarbete.
Munkbo AB
Munkbos styrelse beslutar om sin uppföljning i december. Uppföljningen gäller två
granskningsområden: Bevakning avtal och verkställs styrelsen beslut?
Bedömningen är att rutinerna inom granskningsområdena fungerar.
Västvatten AB
Styrelsen beslutade den 2019-10-24 godkänna återrapporteringen av
internkontrollarbetet för 2019. Tre granskningsområden: Vattenavstängning,
Hantering av personuppgifter, Informationssäkerhet hemsidor intern och externt.
Inga allvarliga brister upptäcktes i två av kontrollerna men förslag till förbättringar
har föreslagits och rutiner uppdaterats. En av kontrollerna upptäcktes brister
(hantering av personuppgifter enligt GDPR) i två av fyra undersökta IT-program
saknades rutin. Bör åtgärdas snarast och förslag till förbättringar har givits.
Granskningen av personuppgifter kommer att genomföras även år 2020.
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.
Förbundsdirektionen kommer att besluta om återrapporteringen av
internkontrollarbetet för 2019 den 11/2–2020 i samband med deras bokslut enligt
deras tidsplan. Medlemskommunerna får ta del informationen 24/2–2020.
Samverkan IT
Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil beslutade 2019-11-07 §187 att godkänna
återrapporteringen för 2019 samt ger förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder. Ett
granskningsområde: Lagersaldo digitala verktyg (iPad och dator) riktat till ITavdelningen. Vid granskningen framkom brister i rutinen. Åtgärder har föreslagits
och kommer att åtgärdas.
Samtliga granskningar bifogas
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Uppföljningen leder till förbättrade rutiner och arbetsprocesser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen, ekonomichef, controller, kommunchef
Räddningstjänsten mitt Bohuslän
Munkbo AB
Västvatten AB
IT nämnden Lysekil
Miljönämnden Sotenäs
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Uppföljning av Intern kontrollplan Munkedals kommun 2019
Tidsperiod: 2019-01-01--2019-12-31

Fastställd av Kommunstyrelsen 2018-12-12 §252

Nämnd: Komunstyrelsen

Upprättad av: Maria Strömberg

Enhet
EK

EK

EK

EK

HR

Kontrollområde
Rutin/system
Avtalstrohet

Avtalsuppföljning

Risk/ Dokument
väsentl
ighet
16

9

Betalningsbevakning,
betalar vi i tid?

16

Kontrollera att det
finns underlag till köp
gjorda med
inköps/VISAkort

16

Rehabiliteringsrutinen

12

Dnr KS 2018-390

sid 1
Kontrollmoment

Kontrollant

Metod

Frekvens

Policy för inköp och
upphandling, regler
för inköp och
direktupphandling

Kontrollera att inköp görs Upphandlare
från leverantörer med
giltiga avtal

Granska inköp genom stickprov
av fakturor från leverantörer
inom visst område. Inköp av
arbetskläder samt av litteratur
och läromedel.

stickprov
under 2019

Policy för inköp och
upphandling, regler
för inköp och
direktupphandling

Kontrollera att
fakturerade priser
stämmer överens med
avtalade priser.

Granska inköp genom stickprov
av fakturor från leverantörer
inom visst område. Inköp av
skapamaterial.

stickprov
under 2019

Attestreglementet

Göra stickprovskontroller Ulrica
Sandhede/
Anne Syversen

Granska försent betalda fakturor stickprov
inom Välfärdsförvalningen
under 2019
genom stickprov. Varför är de
försent betalda?

Riktlinjer för
användandet av
inköpskortet

Göra stickprovskontroller Ulrica
Sandhede/
Anne Syversen

Granska fakturaunderlag till
fakturorna tillhörande
betalkorten.

stickprov
under 2019

Rutin för
rehabilitering och
arbetsanpassning

Kontrollera att rehabplan HR
genomförs efter 2
veckors sjukfrånvaro eller
6
korttidssjukfrånvarotillfäll
en enligt rutinen för
rehabilitering och
arbetsanpassning. Samt
att den är gjord inom
30dagar om man tror att
den sjukskrivne kommer
vara borta längre än 60
dagar.

Använda Heroma och SAM där
man kan se alla sjukskrivna
samt om rehabiliteringplan
startats

Stickprov
under 2018
sammanställn
ing under
hösten

Upphandlare

*Granskningsresultatet av de kommunövergripande granskningarna anmäls i respektive nämnd.

Uppföljning/Resultat av
kontrollen
Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.
Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.

Förslag till åtgärd

Återrapportering

81 % inköp gjorda av ramavtalsleverantör. Den KS 9/12 2019
främsta avvikelsen som uppmärksammats är
inköp som gjorts av leverantör som inte längre
är avtalad. Information om det nya avtalet har
gått ut men påminnelse kommer att skickas då
det konstateras att det finns behov av detta.
Kontroll av fakturorna resulterade i att
samtliga artiklar som köpts inom
avtalsområdet skapa har fakturerats enligt
avtalade priser.

KS 9/12 2019

Kontrollen fungerar inte. Urvalet var 48
KS 9/12 2019
fakturor inom Välfärdsförvaltningen varav 42%
inte betalats i tid. Åtgärd: Utbildning har skett
och granskningen ska göras även år 2020.
Andelen fakturor som betalas efter
förfallodatum kommer minska i och med vårt
nya e-handelssystem, Visma Proceedo. I
systemet finns en funktion som eskalerar
fakturorna till överordnad chef när det är 5
dagar kvar till förfallodatum. Systemet skickar
även ut påminnelser via mail när förfallodatum
närmar sig. Automatisk hantering av
fakturorna finns i systemet.
Kontrollområdet fungerar. All personals om
handhar VISA-kort vet vad som gäller
angående kvitton som underlag men för att
utveckla kontrollområdet kommer en
påminnelse skickas ut till alla berörda. Saknas
underlag kommer detta krävas in.

KS 9/12 2019

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.

Åtgärd: Gå igenom rehabiliteringsrutinen igen
på ledningsmötena. Trycka på när och varför
planen ska upprättas. Planen ska läggas in i
Heroma i det formatet som är framtaget. HR
ser över att lägga denna planen direkt i
Heroma för att slippa scanna in dokument.

KS 9/12 2019

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.
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Uppföljning av Intern kontrollplan Munkedals kommun 2019
Tidsperiod: 2019-01-01--2019-12-31
Nämnd: Komunstyrelsen
Kontrollområde
Rutin/system
Enhet
*Adm KS,
Verkställs politiskt
kommunöve fattade beslut?
rgripande.
Ny
kontrollområ
de beslut i
KS 2018-1212 §252

Risk/ Dokument
väsentl
ighet
12

*Adm KS,
Kompletta handlingar
kommunöve i tid
rgripande
granskning

9

*Adm KS,
Följsamhet av
kommunöve delegationsordningar
rgripande
granskning

12

Lön

Utanordningslista
(analyslista)

12

Bevakningslista för
semesterersättning
vid avslut av
anställning

12

Lön

Lön

Roller och
behörigheter i
Heroma

9

Kontrollmoment

Fastställd av Kommunstyrelsen 2018-12-12 §252

Kontrollant

Metod

Beslut som fattas av nämnden
som ska verkställas förs upp på
en lista (mall finns) för
uppföljning av
nämndsekreteraren.
Förvaltningschefen arbetar
kontinuerligt med uppföljningen
tillsammans med sin
ledningsgrupp.
Nämndsekreter Granskning av tidpunkt för
are KS, VFN,
utskickade handlingar samt
BUN, SBN, KFN, eventuella kompletterande
MU
utskick. Vilka orsaker finns till
eventuell förseningar och/eller
senare utdelade handlingar.

Frekvens

Resp. nämnds
protokoll

Verkställs politiskt fattade Nämndsekreter
beslut?
are/
Förvaltnignsche
f inom
respektive
nämnd

Två ggr /år
under 2019

Antagen sammanträdesplantidsplan
samt utskickade
möteshandlingar

Hur stor andel av
utskickade handlingar
inför politiska
sammanträden har sänts
ut till ledamöterna
kompletta och i rätt tid?

Självgranskning
som görs
löpande
nämndsekr
under 2019.

Antagna delegations- Finns det avvikelser
Nämndsekreter
ordningar
mellan antagna
are KS, VFN,
delegationsordningar och BUN, SBN, KFN,
fattade beslut?
MU

Utanordningslista i
Heroma eller Hypergene
ska kontrolleras varje
månad av alla chefer

Dnr KS 2018-390

Upprättad av: Maria Strömberg

Granskning genom stickprov av
fattade delegationsbeslut med
avstämning mot antagna
delegations- ordningar.

Löneadm. samt Löneadministratör kontrollerar
respektive chef med chef att de har analyserat
sina utanordningslistor i Heroma
eller i Hypergene så att rätt lön
har gått ut under perioden och
belastar rätt konto.

Mätning i
september
2019.

Samtliga
chefer
kontaktas en
gång per år.

Bevakningslista för
Löneadm.
utbetalning av
semesterersättning ska
kontrolleras och utbetalas

Löneadministratör kontrollerar
Varje månad
och utbetalar semesterersättning
efter det att anställning har
avslutats.

Kontrollera anställdas
roller och behörigheter i
Heroma

Systemförvaltarna ska
kontrollera att anställda med
högre behörighet har fått rätt
behörighetsnivå i Heroma

Systemförv

Minst 2
gånger per år

Uppföljning/Resultat av
kontrollen

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.

sid 2
Förslag till åtgärd

Återrapportering

Inom samtliga nämnder fungerar
KS 9/12 2019
kontrollområdet men granskades bara en gång.
Åtgärd: För att säkerhetsställas att område
kontrolleras 2 gånger per år kan det bokas in
tillfällen i början av året. Granskningsområdet
kontrolleras även 2020.

Inom Kommunstyrelsen fungerar
KS 9/12 2019
kontrollområdet.
Handlingar till BOU,KFN,VFN fungerar men
några behöver se till att få bättre koordination i
årshjulet. Tjänstemännen bör ha tid att ta fram
fullständigt material innan det ska upp till
nämnd.
Inom SBN (Samhällsbyggnad) fungerar det
inte då det inför de flesta möten kompletterat
med extra utskick samt på bordet.
Åtgärd: Granskningaområdet kontrolleras
även under 2020 så samtliga nämnder förhåller
sig till angivna tider.
Fungerar: Inom SBN
Fungerar KS 9/12 2019
men behöver utvecklas : KS, VFN,KFN. Inom
dessa nämnder fungerar det men vid
eventuella jävssituation behöver det
kontrolleras och följas upp.
Fungerar inte : BoU. Inom denna nämnd så har
inte delegationen fungerat fullt ut.
Åtgärder: Förbättra kunskapen om
delegationsordningen. Tydligare hänvisning i
Ciceron vid registrering. Granskningsområdet
kontrolleras även under 2020.
KS 9/12 2019

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.
KS 9/12 2019
Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.
KS 9/12 2019
Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.
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Uppföljning av Intern kontrollplan Munkbo AB
Tidsperiod: 2019-01-01--2019-12-31

Fastställd av Munkbos styrelse 2019-11-22

Munkbos verksamheter

Upprättad av: Mats Tillander

Kontrollområde
Rutin/system

Risk/ Dokument
prio

Kontrollmoment/ Kontrollant
granskningssätt

Kontrollmetod Frekvens

Uppföljning av avtal

Ekonom

Inventering av
ingångna avtal.
Upprätta
bevakningsrutiner

Verkställs politiskt
fattade beslut?

VD

Genomgång av
protokoll

Uppföljning/Resultat av kontrollen

Enhet
Munkbo

Bevakning av avtal löptid, uppsägning,
upphandling

Munkbo

Verkställs styrelsens
beslut?

9 Tecknade avtal

12 Resp. nämnds
protokoll

Löpande

Förslag till åtgärd

Återrapportering

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar men
behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar inte.

Munkbos styrelse
2019 dec

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar men
behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar inte.

Munkbos styrelse
2019 dec

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-26
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Dnr: KS 2019-000168

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Internkontrollplaner 2020 för Kommunstyrelsen,
gemensam nämnd, samverkan samt bolag och
förbund
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till
internkontrollplan för Kommunstyrelsens verksamhet 2020.
2. Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för
Munkbo verksamhet 2020.
3. Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för
Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet 2020.
4. Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för
Västvatten Ab:s verksamhet 2020
5. Kommunstyrelsen noterar att IT-samverkan inte inkommit med förslag till
internkontrollplan för 2020, då samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil tar beslut
om planen 2020-01-30. Internkontrollplanen delges på kommunstyrelsens
möte i februari 2020.
6. Kommunstyrelsen noterar att Räddningstjänsten, mitt Bohuslän inte inkommit
med förslag till internkontrollplan för 2020, då direktionen tar beslut 2019–
12-03. Internkontrollplanen delges på kommunstyrelsens möte i januari 2020.

Sammanfattning
Enligt Reglementet för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I
planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp.
Planen ska revideras årligen och antas av nämnden.
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till
grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla
kontrollområde, frekvens, rapportering mm.
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kommunstyrelsens egna
verksamhet avseende 2020 utifrån en risk och väsentlighetsanalysbedömning.
Sammanlagt har 14 kontrollområden föreslagits.
Inom nämnden har planer upprättats för:
 Kommunstyrelsens förvaltning ekonomi, administration, lön och HR.
Styrelsens ansvar är även att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall
även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen.
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Uppföljning
Förvaltningschef rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året samt
för uppföljningen av bolag/förbund/samverkan/nämnd. Vid upptäckta brister
lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister
skall omgående återrapporteras till nämnden.
Avrapportering från övriga nämnder kommer att ske vid bokslutsdialogsmötet i
februari -2021 då nämndernas presidier avrapporterar nämndens beslutade
uppföljning och förslag till internkontrollplan till kommunstyrelsen.
Styrelsen har noterat godkända planer för 2020:




Miljönämnd (ITSML) Sotenäs beslut 2019-10-16 §65 (fem kontrollområden)
Västvatten AB styrelsens beslut 2019-10-24 (två kontrollområden)
Munkbo AB styrelses beslut 2019-11-22 (tre kontrollområden)

Styrelsen noterar att följande inte har rapporterat in förslag till internkontrollplaner
för 2020:


Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil informerades 2019-10-01 §162 om
vilka utvecklingsområden för internkontrollplanen man ska ha år 2020.
Beslut om internkontrollplan 2020 tas av nämnden 2020-01-30. Information
om internkontrollplanen meddelas till kommunstyrelsens nämndsmöte i
februari 2020.



Räddningstjänst Mitt Bohuslän, direktionens beslut 2019-12-03. Information
om förbundets internkontrollplan 2020 meddelas till kommunstyrelsens
nämndsmöte i januari 2020.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Planerna leder till att rutiner och processer förbättras

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen, ekonomichef, controller, kommundirektör, Räddningstjänsten
mitt Bohuslän, Munkbo AB, Västvatten AB, IT avtal samverkan
Samhällsbyggnadsnämnd, Miljönämnden Sotenäs
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Intern kontrollplan Munkedals kommun 2020
Tidsperiod: 2020-01-01--2020-12-31
Nämnd: Kommunstyrelsen

Fastställd av Kommunstyrelsen 2019-12-09 Dnr KS 2019-168
Upprättad av: Maria Strömberg

Område: Kommunstyrelsens förvaltning -ekonomi, personal,
administration, lön
sid 1
Enhet

Kontrollområde
Rutin/system

Dokument
Risk/
väsentlighet

Kontrollmoment

Kontrollant Metod

Frekvens

Rapportering
till

HR avdelning,
kommunövergripande
granskning

Tillbud och arbetsskador

9

Rutin för tillbud och
arbetsskador

Kontrollera att anmälan om
tillbud och arbetsskada
utreds enligt rutin.

HR-specialist

Granska ej utredda ärenden i KIA

Kontroll sker i
samband med
delårsbokslut aug

HR-chef

HR avdelning,
kommunövergripande
granskning

OSA-arbetet (organisatorisk
och social arbetsmiljö)

9

Arbetsmiljöpolicy, OSAenkäten, rutin för SAM

Hur upplevs
arbetsbelastningen +
uppfattas det som att
arbetsuppgifter hamnar
mellan stolarna

HR-specialist

Enkät till enheter där man angett hög
arbetsbelastning i senaste OSA enkäten

Pulsmätningar 2
ggr under
kontrollperiod

HR-chef

HR avdelning,
kommunövergripande
granskning

OSA-arbetet (organisatorisk
och social arbetsmiljö)

12

Arbetsmiljöpolicy, OSAenkäten, rutin för SAM

Hur arbetar enheterna med
OSA-resultaten

HR-specialist

HR-chef

*EK KS, kommun- Ekonomistyrningsregler
övergripande
granskning

12

Styr- och ledningssystem Hur har nämnderna hanterat Redovisnings
Munkedals kommun,
kommunfullmäktiges beslut ekonom
bilaga ekonomiregler
om resultatöverföring
2018-11-29 §110

Granska via enkät till ett urval av anställda samt Enkät vid ett
att chefer skickar in handlingsplan till HR
tillfälle samt
inhämta
handlingsplaner i
samband med
delårsbokslut aug
Granskning av nämndprotokoll samt
Kontroll sker i
delårsrapporter
samband med
delårsbokslut

*EK KS, kommun- Finns dokumentation för
övergripande
inköp över 100 tkr?
granskning

9

Ekonomichef

Regler för inköp och
upphandling

Kontrollera att
dokumentation finns för
inköp över 100 tkr

Upphandlare

Granska fakturor avseende inköp över 100 tkr
och kontrollera att dokumentation finns för
direktupphandlingen.

Stickprov under
2020

Ekonomichef

*EK KS, kommun- Avtalstrohet
övergripande
granskning

16

Policy och regler för
inköp och upphandling

Kontrollera att inköp görs
från leverantör med giltiga
avtal

Upphandlare

Granska inköp genom stickprov av fakturor från
leverantörer inom visst område. Inköp av
livsmedel.

Stickprov under
2020

Ekonomichef

*EK KS, kommun- Betalningsbevakning,
övergripande
betalar vi i tid?
granskning

16

Attestreglementet

Göra stickprovskontroller

Ekonomi
handläggare/
adminstratör

Granska försent betalda fakturor inom
Välfärdsförvalningen genom stickprov. Varför är
de försent betalda?

stickprov under
2020

Ekonomichef

Antagen sammanträdesplantidsplan samt
utskickade
möteshandlingar

Hur stor andel av utskickade
handlingar inför politiska
sammanträden har sänts ut
till ledamöterna kompletta
och i rätt tid?

Nämndsekretera
re KS, VFN,
BUN, SBN, KFN,
MU

Granskning av tidpunkt för utskickade handlingar
samt eventuella kompletterande utskick. Vilka
orsaker finns till eventuell förseningar och/eller
senare utdelade handlingar.

Själv-granskning
som görs löpande
nämndsekr under
2019.

Adnimisstrativ chef

Antagna delegationsordningar

Finns det avvikelser mellan
antagna
delegationsordningar och
fattade beslut?

Nämndsekreterare
resp. nämnd

Granskning genom stickprov av fattade
delegationsbeslut med avstämning mot antagna
delegations- ordningar.

Mätning i
september 2019.

Adnimisstrativ chef

*Adm KS,
Kompletta handlingar i tid
kommunövergripa
nde granskning

*Adm KS,
kommunövergripande
granskning

Följsamhet av
delegationsordningar

9

12
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Intern kontrollplan Munkedals kommun 2020
Tidsperiod: 2020-01-01--2020-12-31
Nämnd: Kommunstyrelsen

Fastställd av Kommunstyrelsen 2019-12-16

Dnr KS 2019-168

Upprättad av: Maria Strömberg

Område: Kommunstyrelsens förvaltning -ekonomi, personal,
administration, lön
Enhet

Kontrollområde
Rutin/system

Risk/
väsentlighet

*Adm KS,
kommunövergripande
granskning

Verkställs politiskt fattade
beslut?

12

Lön

Utanordningslista
(analyslista)

10

Lön

Reseräkning

Lön

Lön

sid 2

Dokument

Kontrollmoment

Kontrollant Metod

Frekvens

Rapportering
till

Resp. nämnds protokoll

Verkställs politiskt fattade
beslut?

Nämndsektreterare för
resp nämnd/
Förvaltningschef

Två ggr /år under
2019

Adnimisstrativ chef

Beslut som fattas av nämnden som ska
verkställas förs upp på en lista (mall finns) för
uppföljning av nämndsekreteraren.
Förvaltningschefen arbetar kontinuerligt med
uppföljningen tillsammans med sin
ledningsgrupp.

Utanordningslista i Heroma Löneadm. samt
eller Hypergene ska
respektive chef
kontrolleras varje månad av
alla chefer

Löneadministratör kontrollerar med chef att de
Samtliga chefer
har analyserat sina utanordningslistor i Heroma
kontaktas en gång
eller i Hypergene så att rätt lön har gått ut under per år.
perioden och belastar rätt konto.

Lönechef

9

Kontrollera vissa anställdas
reseräkningar av
löneadminstratör

Löneadm.

Löneadministratör kontrollerar reseräkningar
utifrån de lagar, avtal, regler och styrdokument
som finns.

8 ggr/år
kontrolleras 10
slumpvisa
reseräkningar

Lönechef

Friskvårdsbidrag

9

Kontrollera vissa anställdas
friskvårdsbidrag av
löneadminstratör

Löneadm.

Löneadministratör kontrollerar friskvårdsbidraget
utifrån att aktiviteten överensstämmer med
Skatteverkets regler, att anställd inte fått för hög
ersättning under året samt är korrekt för övrigt.

8 ggr/år
kontrolleras 5
slumpvisa
friskvårdsbidrag

Lönechef

Roller och behörigheter i
Heroma

9

Kontrollera anställdas roller
och behörigheter i Heroma

Behörighetsansvariga

Behörighetsansvariga ska kontrollera att
anställda med högre behörighet har fått rätt
behörighetsnivå i Heroma

Minst 2 gånger per Lönechef
år

Riskanalysen
Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras. Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och västentlighetsmall.
Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall. Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolighet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)
Vilken är konsekvenserna av ett inträffat fel, och sannolikheten att fel ska uppstå.
*Administrativa avdelningen ska granska följande moment för varje nämnd/förvaltning:
1.Verkställighet av nämndens fattade beslut
2. Följsamhet av delegationsordningen
3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar
Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd.
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Intern kontrollplan
Kontrollplan Munkbo
Munkbo
ABAB
2019
2018
Tidsperiod: 2020-01-01--2020-12-31
Styrelsen för Munkbo AB
Område: Munkbos verksamheter
Kontrollområde
Rutin/system

Enhet
Munkbo

Se över och uppdatera
"momsnyckel"

Fastställd av Munkbo AB 2019-11-22

Dokument
Risk/
väsentlighet

Kontrollmoment

Upprättad av:

Mats Tillander

Kontrollant

Metod

Frekvens

Rapportering till

Hyresavtal lokaler

Hyresavtal lokaler med Ekonom
moms

Genomgång av
hyresavtal lokaler

löpande

VD

12

Munkbo

Uppdatera VAabonnemangen

9

Fakturor

Stämma av
faktura/antal
lägenheter

Ekonom/vd

Stämma av
faktura/antal
lägenheter

april

VD

Munkbo

Uppdatera
renhållningsabonnema
ngen

9

Fakturor

Stämma av
faktura/antal
lägenheter

Ekonom/vd

Stämma av
faktura/antal
lägenheter

augusti

VD

Riskanalysen
Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras.
Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och västentlighetsmall. Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall.
Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolighet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)
Vilken är konsekvenserna av ett inträffat fel, och sannolikheten att fel ska uppstå.
Risk- och väsentlighetsanalysen
KONSEKVENS/ VÄSENTLIGHET
Allvarlig
4
( Är så stor att
fel inte får
inträffa)
Kännbar
3

Bedöma konsekvenserna vid fel 1-16
Sannolikheten att fel skall uppstå 1-16

3-8

9-16

1-4

3-8

(Uppfattas
som
besvärande)
Lindrig

2

(uppfattas
som liten)
Försumbar
1
(Är obetydlig)

1

2

3

Osannolik

Mindre sannolik

Möjlig

(risken är obefintlig)

(risken är mycket liten)

(finns en möjlig risk)

4
Sannolik
(mycket troligt att fel uppstår)

SANNOLIKHET /RISK
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Dokumentnamn

Dnr VVAB

Intern kontrollplan 2020

2019/207

Utfärdare (namn, tfn)

Godkänd av (namn, tfn)

Datum

J. Strömberg, 0522-63 88 27

P. Johansson, 0522-63 89 90
Styrelser
VVAB, FVAB, MVAB, SVAB, UVAB

2019-10-24
VVAB
FVAB
MVAB
SVAB
UVAB

Reviderad

Ändringen avser:

Utgåva
1
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Kontrollområd
Rutin/Process/Ansvar/
System/Dokument

Moment

Personal
1. Systematiskt
arbetsmiljöarbete

1.1 Skriftliga dokument och
information på VattNet

RISK:
Hög arbetsbelastning, otrygg
arbetsmiljö som kan leda till
olyckor och ohälsa, icke
godkänd utrustning,
kompetensbrist,
arbetsuppgifter kan hamna
mellan stolarna eller
otrygghet i ens
ansvarsområden.
Konsekvens: Personal
drabbas av olyckor eller
ohälsa.
Verksamhetsmässiga
konsekvenser.
Böter/Straff. Missnöje bland
personal som kan leda till
t.ex. personal slutar mm.

Metod

1.1.1 – kontroll sker genom
granskning av dokument
och information på VattNet
1.2 Är utrustning godkänd,
1.2.1 - kontroll sker genom
besiktigad
stickprov av utrustning tex
hjälmar, arbetsredskap
1.3 Hur upplevs
1.3.1 - kontroll sker genom
arbetsbelastningen + uppfattas intervju av 2 pers/avd
det som att arbetsuppgifter
hamnar mellan stolarna
1.4 Arbetsmiljö
1.4.1 - kontroll sker genom
granskning av tillbud- och
olyckrapport för 2019
1.5 Ohälsa
1.5.1 - kontroll sker genom
granskning av sjukstatistik
för 2019 (antal
sjukfrånvarodagar/pers och
avd-sticker någon ut?)
1.6 Chefers kompetens
1.6.1 - kontroll sker genom
utskick av frågeformulär per
mail till samtliga chefer med
personalansvar

Frekvens

Utförare/
Utredare

Inrapportering till Till
ekonomiavd. för styrelser
sammanställning

Kommunikatör

Skyddsombud

Kontroll utförs under
okt 2019 - april 2020
Eventuella
förbättringsåtgärder
sker under
maj - augusti

Kundnära
tjänster
Arbetsmiljösamordnare
HR/
Arbetsmiljösamordnare

HR

30 April
(kontrollresultat)
&
31 Augusti
(komplettering av
utförda åtgärder)

Okt
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Kontrollområd
Rutin/Process/Ansvar/
System/Dokument

Moment

Metod

GDPR
2. Hantering av
personuppgifter

2.1 Uppgifter som lämnas ut till
privatpersoner som begär utdrag
från oss (hur och vilka)

2.1.1 – kontroll sker genom
stickprov, kontrollant ber
någon anställd som är kund
hos oss att hämta ut sina
personuppgifter
2.2.1 – kontroll sker genom
att granska upprättade
rutiner samt genom intervju
med handläggare

Kontrollunderlag utgörs av
interna rutiner samt stickprov 2.2 Skriftliga rutiner för
utlämnande av personuppgifter
RISK:
(personidentifiering, vilka system,
Att personuppgifter hamnar i censurering m.m.)
fel händer på grund av
2.3 Skriftliga rutiner för
okunskap/utbildning saknas,
registrering av nya
avsaknad av/ofullständiga
personuppgifts-behandlingar i
rutinbeskrivningar, otydlighet
Draftit (när, hur och vem)
om vem som gör vad.
Konsekvens: privatpersoners
integritet och säkerhet
förbises vilket kan innebära
omfattande bötesbelopp för
bolaget.

2.3.1 – kontroll sker genom
att granska upprättade
rutiner

2.4 Skriftliga rutiner för kontroll av 2.4.1 – kontroll sker genom
och uppdatering av befintliga
att granska upprättade
personuppgifts-behandlingar i
rutiner
Draftit (när, hur och vem)

Frekvens

Utförare/
Utredare

Kontroll utförs under
okt 2019 - april 2020
Eventuella
förbättringsåtgärder
sker under
maj - augusti

Stab

Inrapportering till Till
ekonomiavd. för
styrelser
sammanställning

30 April
(kontrollresultat)
&
31 Augusti
(komplettering av
utförda åtgärder)

Okt

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-14

66

1(1)

Dnr: KS 2019-000028

Handläggare:
Ulrika Karlsson
Anställd
Kommunstyrelsens förvaltning

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

Sammanfattning
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 201901-04 § 5.
Företeckning redovisar beslut tagna 2019-10-01 – 2019-10-31.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Akten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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1(2)

Datum

2019-10-01 – 2019-10-31

Kommunstyrelsen

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2019-10-16

72226

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
punkt 3.2.8 - Beslut om att teckna
avtal för däcl till fordon med
Munkedals Bilservice AB

Kristin Karlsson

2019-000117

2019-10-09

72019

I

Färdtjänsthandläggare

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd
till färdtjänst perioden 2019-09-01
-- 2019-09-30.

Inez Rössberg
Andersson

2019-10-08

72099

I

Munkedals Bilservice AB Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
punkt 3.2.5 - Tilldelningsbeslut har
fattats efter upphandling av däck
att anta Munkedals Bilservice AB.

Kristin Karlsson

2019-000117

2019-10-08

72098

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
punkt 3.2.4 - Beslut om att öppna
anbud avseende upphandling av
däck.

Kristin Karlsson

2019-000117

2019-10-07

71996

I

Personalavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Linda Rundahl
Anställningsbeslut från område
välfärdsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen för
september månad.
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DELEGATIONSFÖRTECKNING
Datum

2019-11-14

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

2019-10-31

72311

I

Personalavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Linda Rundahl
Anställningsbeslut från område
välfärdsförvaltningen för oktober
månad.

2019-10-31

72243

I

Färdtjänsthandläggare

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
Inez Rössbergpunkt 3.3.1 - Beslut om tillstånd till Andersson
färdtjänst perioden 2019-10-01 -2019-10-31.

Diarienummer

69
2019-11-24

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr:KS 2016-460

TJÄNSTESKRIVELSE

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Kärnsjöns grundvattentäkt
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Kärnsjöns grundvattentäkt.

Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Kärnsjön.
Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. Synpunkter
inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad sammanställning med kommentarer.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Markägares rätt till ersättning prövas i domstol. Skyltar etc sätts upp av Munkedal
Vatten AB
Miljö
Skydd för vattentäkter är viktigt. Vissa inskränkningar av tex markanvändning blir
därför nödvändigt.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Beslutet expedieras till:
Munkedal Vatten AB

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Bilaga 4
SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KÄRNSJÖNS
GRUNDVATTENTÄKTS VATTENSKYDDSOMRÅDE

2016-08-23, Rev. 2019-09-12

Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområden för grundvattentäkten Kärnsjön,
Munkedals kommun
Här anges restriktioner som är specifika för Kärnsjön grundvattentäkt. De har utformats med
vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden
en tillämpning och uttolkning av de intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna
hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta
ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
I hela vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för
skyddsområden:
•

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

•

Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5)

Zonindelning av vattenskyddsområdet
Vattenskyddsområdet för Kärnsjöns grundvattentäkt utgörs av följande skyddszoner:
•
•
•

Vattentäktszon
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon

Indelningen av zonerna har gjorts enligt nedan beskrivna kriterier och förklaras detaljerat i de
tekniska underlagen. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner.
Vattentäktszon
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska
vara att området ska vara otillgängligt för andra än vattentäktsinnehavaren och bör därför
skyddas mot obehöriga genom inhägnad.
Vattentäktszonen Kärnsjöns vattenskyddsområde utgörs av den fastighet där brunnarna är
belägna.

memo03.docx 2012-03-28
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Primär skyddszon
Syftet med den primära skyddszonen är att skapa handlingsutrymme vid händelse av akut
förorening. Transporttiden för grundvattnet från den primära skyddszonens yttre gräns till
vattentäktszonen bedöms vara ca 100 dygn.
Primär skyddszon för Kärnsjöns vattenskyddsområden utgörs av ett område med grovkorniga
jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på markytan.
Sekundär skyddszon
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att
förbättra kvaliteten. Transporttiden för grundvattnet från den sekundära skyddszonens yttre
gräns till vattentäktszonen bedöms vara ca ett år.
Sekundär skyddszon för Kärnsjöns vattenskyddsområden utgörs av ett område med
grovkorniga jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på markytan.
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§ 1 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Området
skall vara inhägnat. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap. 22 § miljöbalken).

§2 För vattnet skadliga ämnen
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

2a

Hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter får ej ske utan
tillstånd.

Hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter får ej ske utan
tillstånd.

Undantag gäller om hanteringen sker inom
sekundärt skydd. Undantag gäller också för
transport samt bränsle i fordonets egen
drifttank.

Undantag gäller om hanteringen sker inom
sekundärt skydd. Undantag gäller också för
transport samt bränsle i fordonets egen
drifttank.

2b

Hantering av mer än 25 liter för grundeller ytvattnet skadliga ämnen såsom
impregneringsmedel, lösningsmedel eller
andra miljöfarliga kemiska produkter får ej
ske utan tillstånd.

Hantering av mer än 25 liter för grundeller ytvattnet skadliga ämnen såsom
impregneringsmedel, lösningsmedel eller
andra miljöfarliga kemiska produkter får ej
ske utan tillstånd.

2c

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller
därmed liknande produkter får ej ske utan
tillstånd.

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller
därmed liknande produkter får ej ske utan
tillstånd.

Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats
vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken.

Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats
vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken.

Uppställning av tankbilar, tankbilssläp
eller andra transportbehållare, rymmande
mer än 25 l, och som innehåller
petroleumprodukter, övrigt farligt gods
eller andra hälso- eller miljöfarliga
produkter är förbjudet.

---

2d

Undantag gäller om hanteringen sker inom
sekundärt skydd. Undantag gäller även i
fastighet under tillsyn eller utan golvbrunn.
Undantag gäller också för bränsle i fordon som
passerar genom området.

2e

Inrättande av avloppsanläggning där baddisk- och tvättvatten (BDT-vatten) kan
infiltrera i marken är förbjudet.

Inrättande av avloppsanläggning där baddisk- och tvättvatten (BDT-vatten) kan
infiltrera i marken får ej ske utan tillstånd.
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§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

2f

Uppläggning av bark, flis, spån, timmer
och liknande utan tät täckning under
längre tid än en avverkningssäsong är
förbjudet.

Uppläggning av bark, flis, spån, timmer
och liknande utan tät täckning under
längre tid än en avverkningssäsong får ej
ske utan tillstånd.

Undantag gäller för uppläggning av ved eller
andra träbaserade produkter, avsedda för två
års förbrukning för uppvärmning av bostad
eller motsvarande, på den aktuella fastigheten.

Undantag gäller för uppläggning av ved eller
andra träbaserade produkter, avsedda för två
års förbrukning för uppvärmning av bostad
eller motsvarande, på den aktuella fastigheten.

Uppläggning och deponering av avfall är
förbjudet.

Uppläggning och deponering av avfall är
förbjudet.

Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls
sophantering eller hushållskomposter på den
egna tomten.

Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls
sophantering eller hushållskomposter på den
egna tomten.

2h

Uppläggning och deponering av
förorenade massor eller massor med
okänt föroreningsinnehåll är förbjudet.

Uppläggning och deponering av
förorenade massor eller massor med
okänt föroreningsinnehåll är förbjudet.

2i

Uppläggning och deponering av asfalt och
oljegrus är förbjudet.

Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej
ske utan tillstånd.

2j

Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i
miljöprövnings-förordningen (2013:251)
får ej bedrivas utan tillstånd.

Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i
miljöprövnings-förordningen (2013:251)
får ej bedrivas utan tillstånd.

2g

Undantag gäller för sådan miljöfarlig
verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till
behörig myndighet före dagen för
kommunfullmäktiges fastställande av dessa
skyddsföreskrifter.
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§3 Mikrobiella föroreningar
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

3a

Inrättande av avloppsanläggning där
klosettvatten kan infiltrera i marken är
förbjudet.

Inrättande av avloppsanläggning där
klosettvatten kan infiltrera i marken får ej
ske utan tillstånd.

3b

Spridning av slam eller urin från
reningsverk eller från enskild
reningsanläggning är förbjudet.

Spridning av slam eller urin från
reningsverk eller från enskild
reningsanläggning får ej ske utan
tillstånd.

3c

Spridning av naturgödsel får ej ske utan
tillstånd.

Spridning av naturgödsel får ej ske utan
tillstånd.

Undantag gäller för den hantering som
motsvarar årlig skötsel av privat tomtmark.

Undantag gäller för den hantering som
motsvarar årlig skötsel av privat tomtmark.

3d

Lagring av naturgödsel är förbjudet.

Lagring av naturgödsel får ej ske utan
tillstånd.

3e

Nyetablering av djurhållning med
lantbruksdjur får ej ske utan anmälan.

Nyetablering av djurhållning med
lantbruksdjur får ej ske utan anmälan.

§4 Bekämpningsmedel
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

4a

Hantering av kemiska bekämpningsmedel
är förbjudet.

Hantering av kemiska bekämpningsmedel
får ej ske utan tillstånd.

Undantag gäller för privatpersoners hantering
inomhus.

Undantag gäller för den hantering som
motsvarar privatpersoners årliga skötsel av
privat tomtmark.

Undantag gäller bekämpning av skadedjur
inomhus.
Undantag gäller för transport.

Undantag gäller bekämpning av skadedjur
inomhus.
Undantag gäller för transport.

4b

Jord- eller vattenslagning av plantor som
behandlats med bekämpningsmedel är
förbjudet.

Jord- eller vattenslagning av plantor som
behandlats med bekämpningsmedel är
förbjudet.
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§ 5 Markpartiklar mm
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

5a

Materialtäkt är förbjudet.

---

5b

Schaktning och grävning får ej ske utan
tillstånd.

Schaktning och grävning får ej ske utan
anmälan.

Undantag gäller för schaktning och grävning
med en sammanhängande jord-/bergvolym
som är mindre än 200 mᶟ och som sker mer än
5 meter över högsta grundvattennivå.

Undantag gäller för schaktning och grävning
med en sammanhängande jord-/bergvolym
som är mindre än 200 mᶟ och som sker mer än
5 meter över högsta grundvattennivå.

Pålning och spontning är förbjudet.

Pålning och spontning får ej ske utan
tillstånd.

5c

Undantag gäller för pålning och spontning ner
till 1 meter under markytan.

5d

Borrning i jord eller berg är förbjudet.
Undantag gäller för borrning ner till 1 meter
under markytan.

5e

5f

Undantag gäller för pålning och spontning ner
till 1 meter under markytan.

Borrning i jord eller berg får ej ske utan
tillstånd.
Undantag gäller för borrning ner till 1 meter
under markytan.

Planerat beläggningsarbete och
förbättringsarbeten på väg på en total yta
av 200 m² eller mer vid samma tillfälle,
får ej ske utan anmälan.

Planerat beläggningsarbete och
förbättringsarbeten på väg på en total yta
av 200 m² eller mer vid samma tillfälle,
får ej ske utan anmälan.

Undantag gäller för årligt underhåll och akuta
insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet.

Undantag gäller för årligt underhåll och akuta
insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats
omfattande mer än 100 m² får ej ske utan
tillstånd.

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats
omfattande mer än 100 m² får ej ske utan
tillstånd.

§ 6 Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten
§
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon
6a

Nyetablering av anläggning där värme
eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras
i mark eller berg är förbjudet.

Ny etablering av anläggning där värme
eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i
mark eller berg får ej ske utan tillstånd

6b

Nyetablering av anläggning för uttag av
vatten ur jord eller berg får ej ske utan
tillstånd.

Nyetablering av anläggning för uttag av
vatten ur jord eller berg får ej ske utan
tillstånd.
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§ 7 Allmänna bestämmelser
a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. I samband med sådan prövning kan nämnden
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel
vattenförorening.
c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Nämnden kan förelägga om särskilda
försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljönämnden i mellersta
Bohuslän efter remiss till huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning
kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika
oacceptabel vattenförorening.
e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§
Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
f)

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats
eller är under pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller
annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de
är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras
till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.

8 § Skyltning
a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar vattentäktens
huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken).
Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och
statliga verk.
b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt
finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av
vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering för hushållsbehov.

9 § Övergångsbestämmelser
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 31
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december 20211. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver
verksamheten erhållit tillstånd hos tillståndsmyndigheten senast den 31 december
2021.
c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 31
december 20212 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är
anmäld senast den 31 december 2021.
d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december
20213. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens
från förbudet senast 31 december 2021.

1

Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.
Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.
2
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BILAGA 2 - DEFINITIONER AV BEGREPP
Avverkningssäsong
Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa
års knoppsprickning.
Avfall
Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller för hushållsavfall från
enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa
föreskrifter inte att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej
heller som avfall.
Deponering
Med deponering avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs upp
ligger kvar under längre tid än 1 år. Deponering omfattar även användande av avfall och
schaktmassor för anläggningsändamål.
Fordon
Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan
framföras på mark, vatten eller is.
Förorenade massor
Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt,
det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och
vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med
förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala
tillsynsmyndigheten.
Hantering
Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning,
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande,
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Husbehovstäkt
Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom
den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på
annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2).
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Hushållsbehov
Med hushållsbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka för-packningar av de största
storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband
med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsbehov.
Hälso- och Miljöfarliga kemiska produkter
Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller miljöfarliga kemiska
produkter enligt Kemikalieinspektionens definition i KIFS 2005:7, samt dess ändringar
eller b) Varor som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen eller c) Vätskor och fasta
material som innehåller mikroorganismer och andra smittämnen.Jord- och
vattenslagning
Med jord- och vattenslagning avses i dessa föreskrifter tillfällig mellanlagring i dike eller jord av
ett stort antal plantor vid återplantering av skog.
Kemiskt bekämpningsmedel
Med kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter kemiska produkter avsedda att
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Lantbruksdjur
Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller
fjäderfä som inte är sällskapsdjur
Materialtäkt
Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv
eller andra jordarter.
Markarbete
Med markarbete avses i dessa föreskrifter grävning, borrning, pålning, spontning och andra
jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur. Schaktningsarbete i samband
med ledningsarbete, markavvattningsanläggningar och vägunderhåll eller liknande omfattas inte
av tillståndsplikt.
Naturgödsel
Med naturgödsel avses i dessa föreskrifter avföring och urin från husdjur vilket också innefattar
boskap.
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Pågående verksamhet
Med pågående avses i dessa föreskrifter den verksamhet som var aktiv det datum då dessa
föreskrifter fastställdes och vann laga kraft.
Sekundärt skydd
Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter;
a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller
b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala
lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller
c) dubbelmantlade rörledningar eller
d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan
uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill.
Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det
sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. Det sekundära skyddet
utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett medie.
Tomtmark
Med tomtmark avses i dessa skyddsföreskrifter villatomter samt motsvarande ytor runt
bostadshus på jordbruksfastigheter.
Uppläggning
Med uppläggning avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs
upp ligger kvar under en tillfällig period på minst en vecka upp till ett år. Uppläggning omfattar
även användande av avfall och schaktmassor för anläggningsändamål.
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2019-11-25

Dnr. KS 2016-460

Förslag till utformning av vattenskyddsområde med föreskrifter för Kärnsjöns
grundvattentäkt, Munkedals kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Samråd om förslag skyddsområde och skyddsföreskrifter för
vattentäkten vid Kärnsjön har genomförts.
Förslaget har varit föremål för samråd under perioden 17 december 2018
till 4 mars 2019. Handlingarna har skickats till sakägare och myndigheter
samt funnits tillgängliga i Kommunhuset, Munkedal, samt på kommunens
hemsida: www.munkedal.se.
Berörda myndigheter och fastighetsägare har getts tillfälle att yttra sig.
Med anledning av utställningen har 5 yttranden inkommit. Yttranden har
pga. sin omfattning i vissa fall sammanfattats.
INKOMNA SYNPUNKTER

KOMMENTARER

SGU
Förslaget är relevant

Skogsstyrelsen
Påtalar vikten av försiktighetsåtgärder vid avverkning etc

Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket

Skog förekommer i begränsad
omfattning inom skyddsområdet.
Problemen bedöms som små.
-

Avstår att yttra sig

Trafikverket
Allmän väg ingår i skyddsområdet. Möjligheten till fortsatt
drift och underhåll får inte påtagligt påverkas.

Vissa åtgärder är anmälningspliktiga

Håby-Torp 1:9
§2 Tillståndsplikt endast för ny anmälningspliktig vsh

Stämmer med förslaget

§2f Hantering av avfall är förbjudet – bör tas bort

Viss ändring föreslås. ”Hantering”
ändras till ”Uppläggning och
deponering”

§3c och d Spridning och lagring av naturgödsel – bör tas bort

Tillståndskravet finns endast inom
den mest känsliga delen av området

§5a Befintliga anläggningar ska kunna underhållas, även vid
volymer över 200 m3

Vattentäkten riskerar att skadas vid
för stora/djupa grävarbeten. Med
gränsen 200 m3 kan en normal villa
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uppföras eller diken underhållas utan
tillstånd.
§5c orimligt att förbjuda all borrning

Föreskriften ändras. Pålning och
borrning ner till 2 m under markytan
kan ske utan tillstånd

§6 Orimligt med förbud mot tex jordvärmeanläggning

Föreskriften ändras till ”får inte ske
utan tillstånd”

Munkedals Skog AB
Se skrivelse

Se svar, bilaga

24 november 2019

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Förslag till utformning av vattenskyddsområde med föreskrifter för
Kärnsjöns grundvattentäkt, Munkedals kommun.
Svar på skrivelse från Munkedal Skog AB och jordbruksarrendator HåbyTorp 1:9.
Svar från Västvatten:
Det stämmer att det idag finns vattenskyddsområde både vid Öbböns
grundvattentäkt och vid Kärnsjön. Vattenskyddsområdet för Kärnsjön är dock
framtaget för att skydda ytvattnet i sjön varifrån Lysekil tar sitt dricksvatten. Det är
skillnad mellan hur områdena för ytvatten och grundvatten tas fram och
skyddsföreskrifterna ska vara anpassade för att skydda vattentäkten vilket innebär
olika hänsyn för en ytvattentäkt jämfört med en grundvattentäkt. Detta för att
riskerna och potentiella föroreningsvägar ser olika ut beroende på om det är
grundvatten eller ytvatten som ska skyddas. Med detta sagt kan man inte ta förgivet
att grundvattentäkten vid Kärnsjön är skyddad av vattenskyddsområdet för själva
sjön Kärnsjön.
För Kärnsjöns grundvattentäkt kommer föreskrifterna att gälla parallellt med
föreskrifterna för Kärnsjöns ytvattentäkt. För en och samma verksamhet är det den
strängaste regleringen i de två föreskrifterna som gäller. Tillsynsmyndigheten kan
vägleda fastighetsägaren och stötta i tolkning av vilka föreskrifter som gäller på
fastigheten. Inledningsvis var vattenskyddsarbetet för ytvattentäkten och
grundvattentäkten vid Kärnsjön gemensamt mellan Munkedals kommun och LEVA i
Lysekil AB, Redan då diskuterade vikten av att underlätta för verksamhetsutövare
och fastighetsägare i de ”dubbla vattenskyddsområdena” att förstå vilka föreskrifter
som gäller. Västvatten är måna om att bidra med information så att
förutsättningarna blir så tydliga som möjligt för fastighetsägarna i de berörda
områdena.
Att vattnet idag håller bra kvalitet är naturligtvis positivt, men det är inte ett bevis
på att dagens regler räcker, och att vattenskyddet därför inte behöver revideras.
Hade täkterna påverkats hade det varit försent med vattenskydd då förorening av
täkten redan hade skett. Att täkten i sig inte är påverkad av verksamheterna
omkring kan därför aldrig vara ett argument för att vattenskydd inte ska inrättas
utan snarare en förutsättning.
Det är riktigt att vattenvård och vattenskydd är ett allmänt intresse. Det är också
riktigt att allmänna intressen bör finansieras med allmänna medel.
Synpunktslämnaren blandar dock här ihop två saker i sitt yttrande; det allmännas
förvaltning av vatten samt det enskildas ansvar om man påverkar eller riskerar att
skada vatten. Med ägande och verksamhet följer också ett ansvar och en skyldighet
att använda egendom så att den inte riskerar att skada andra intressen.
Restriktionerna medverkar till att uppnå detta. Att allmän vattenvård, som kommer
alla till del som en av samhällets grundpelare, främst bör finansieras av allmänna
medel är en sak, med samma motiv som för allmän miljövård, sjukvård, vägar etc.
Men av denna premiss, kan man inte dra slutsatserna att a) en specifik
www.munkedal.se • Telefon växel 0524-180 00 • E-post kommun@munkedal.se • Bankgiro 549-6260
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verksamhetsutövares risk, påverkan eller skador på vattnet skall betalas med
allmänna medel eller slutsatsen b) att negativ ekonomisk konsekvens av förbjuden
möjlighet till påverkan eller skada skall betalas med allmänna medel
Västvatten bedömer att skogsbruk kan bedrivas i samklang med vattenskyddet och
att den ena verksamheten inte utesluter den andra. Att jordbruk läggs ner skulle
naturligtvis inte ses som positivt varken av kommunen eller vissa myndigheter.
Detta är dock en avvägning som alltid görs enligt lagen och den allmänna
dricksvattenförsörjningen och miljömålet ”grundvatten av bra kvalitet” vägs av
naturligt skäl väldigt högt i sådana avvägningar.
Kartorna för områdena är framtagna med det bästa underlagsmaterial som finns att
tillgå. SGU är Sveriges expertmyndighet för geologi och grundvatten och deras både
publicerade material och arbetsmaterial från detaljkartering har använts i förslaget.
SGU har under detaljkarteringen varit ute i fält vid samtliga grundvattentäkter i
Munkedals kommun. Utbredningen av vattenskyddsområdena är sedan diskuterade
med SGU och som noteras i SGUs yttrande har de inget att erinra mot föreslagen
utbredning. Det geologiska underlaget bedöms därför som godtagbart.
Gällande kostnader och ärendetider av tillstånd och anmälan måste hänvisas till
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Detta är naturligtvis beroende på när
tillståndsansökan/anmälan görs och vad det gäller.
Tillsynsmyndigheten har 2016 en timkostnad på 986 kr/h och bedömer att ett ärende
kopplat till bekämpningsmedel tar ca 3 h. Ett sätt att lösa problemet med snabba
svar är att införa längre perioder för tillståndet t.ex. över ett visst antal säsonger.
T.ex. kan en fastighetsägare ansöka om att hantera petroleumprodukter inom sina
fastigheter för aktuella verksamheter, under en tidsperiod på exempelvis 3 år. Det
krävs då inget nytt tillstånd vid varje enskilt tillfälle som en mobil dieseltank ska
användas inom området förutsatt att tillståndet följs. Frågan med t.ex. fleråriga
tillstånd, eller tillstånd över längre perioder måste behandlas av Miljönämnden i
Mellersta Bohuslän. Västvatten har inga problem med detta, om det förenklar för
verksamhetsutövarna utan att skyddet för vattentäkten påverkas.
Gällande spridning av naturgödsel måste man skilja på vattenskydd för ytvatten och
vattenskydd för grundvatten. I vattenskyddsområdet för ytvattentäkten Kärnsjön
finns visst en begränsning kopplat till naturgödsel; lagring av naturgödsel är reglerat,
för att man vill undvika större punktutsläpp av gödsel. Varför föreskrifter kopplat till
betesdjur och gödsel tagits bort i andra vattenskyddsområden är svårt att svara på
generellt. Föreskrifter tas alltid fram för respektive täkt, med hänsyn till de naturliga
förutsättningarna, och därför ska man aldrig jämföra och dra slutsatser utifrån
vattenskyddsföreskrifter gällande i andra vattenskyddsområden. Just för Kärnsjöns
och Öbböns grundvattentäkter har dock bedömningen gjorts att naturgödsel ska
regleras för att minska risken för förorening.
Generellt inom vattenskyddsområden gäller Statens naturvårdsverks föreskrifter om
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (2015:2), 6 kap §1 att
yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inte får ske utan tillstånd inom
vattenskyddsområdet. Detta är en generell riktlinje som gäller för samtliga
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vattenskyddsområden. Denna föreskrift har för Kärnsjön inte ansetts tillräcklig för att
hantera riskerna kopplat till bekämpningsmedel varför all hantering, med ett antal
mindre undantag, förbjudits. Västvatten håller inte med om att de regler som finns
idag därmed är tillräckliga, bekämpningsmedel är en av de stora riskerna mot våra
grundvattentäkter och mer behöver göras för att undvika att vattentäkter förorenas.
I det fall en väg ska byggas behövs tillstånd oavsett vad syftet är med vägen, vilken
mark den går på eller vilken beläggning den har. Västvatten är medvetna om att det
innebär en viss dubbelreglering med befintlig lagstiftning men eftersom
restriktionsnivån är högre i skyddsföreskrifternas än i Skogsvårdslagen, och de två
har olika syfte (vattenskydd jämfört med skogsproduktion) kan undantag från
tillståndsplikt för nya skogsvägar inte göras i skyddsföreskrifterna utan att det skulle
innebära en risk för vattentäkten Den information som lämnas vid anmälan till Vid
tillståndsprövning av ny väg görs en bedömning av nödvändiga villkor utifrån dels
vägens karaktär men också de platsspecifika förutsättningarna där vägen ska dras.
På så vis kan skyddsnivån för varje verksamhet anpassas efter behovet.
Den anmälningsplikt som föreslås för planerat beläggningsarbete och
förbättringsarbeten syftar anmälan till att tillsynsmyndigheten ska få kännedom om
verksamheten innan den sker och kunna ha en dialog med verksamhetsutövaren i
det fall det krävs försiktighetsmått med hänsyn till såväl vägens karaktär men också
de platsspecifika förutsättningarna där vägen ska dras. Syftet är att arbeta
förebyggande så att risk för förorening av vattentäkten inte uppkommer.
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Linda Ökvist
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mats Tillander
den 25 november 2019 07:08
Linda Ökvist
SV: Ansökan om skyddsföreskrifter

Här kommer justeringar i vår ansökan om skyddsföreskrifter.
Kärnsjön
 Yttrande från Munkedal Skog AB är detsamma som inkom vid samrådet 2016, se bifogade svar Bilaga 1G
Kärnsjön.pdf.
 § 2d: Tagit bort ”…järnvägstankvagnar…”. Blir aldrig aktuellt.
 § 2g: Ändrat från ”Hantering av avfall…” till: ”Uppläggning och deponering av avfall...”
 § 2j: Det står redan: ”Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i
miljöprövnings-förordningen (2013:251) får ej bedrivas utan tillstånd.”
 § 3c och d: Att områdena kring vattentäkterna är utpekade som nitratkänsliga områden är en fördel för
vattenskyddet, men det anses inte vara tillräckligt för att säkerställa dricksvattenskyddet. Nyttan av
föreskriften överstiger uppoffringen. Lagring och spridning av naturgödsel bör enligt länsstyrelsen regleras i
en föreskrift gällande förbud mot hantering av naturgödsel. Med hänsyn till hög riskklassning (riskklass 3)
och svårigheterna att vid ogynnsamma väderleksförhållanden förhindra läckage av föroreningar från
naturgödsel till vattendrag och grundvatten bedöms det inte rimligt att tillåta hantering inom de mycket
begränsade områden som utgör primär zon.
 § 3e: Föreskriften relaterad till djurhållning syftar till att fånga upp sådan djurhållning som idag inte
omfattas av prövning och tillsyn enligt miljöbalken och som därför inte kommer kommunen till kännedom.
Anmälningsplikt är den lägsta graden av prövning enligt Miljöprövningsförordning (2013:251). Enligt 2 kap.
Jordbruk, 3 §, gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.20 för anläggning med stadigvarande
djurhållning med mer än 100 djurenheter.
 Definitioner – Markarbete: Lagt till ”Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete,
markavvattningsanläggningar och vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt.”
 § 5c: Lagt till ”Undantag gäller för pålning och spontning ner till 1 meter under markytan.”
 § 5d: Lagt till ”Undantag gäller för borrning ner till 1 meter under markytan.”
 § 6a: ”Nyetablering av anläggning där värme eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i mark eller berg är
förbjudet.”
Dagens köldbärarvätskor består av etanol och denatureringsmedel (=kräkmedel). Etanol är lättrörligt i
marken och svårnedbrytbart i grundvattnet. En läckande jord- eller bergvärmeanläggning kan förstöra
vattentäkten under lång tid och bör vara förbjuden här precis som i de övriga vattenskyddsområdenas
primära skyddszon.
 § 6b: Tillståndsplikt för nyetablering av anläggning för uttag av vatten från mark eller berg är en rimlig
föreskrift för att ha kontroll på riskerna för den allmänna dricksvattenförsörjningen. Formuleringen är
ändrad till ”...vatten ur jord eller berg…”
Hälsningar
Tony
Tony Grantz
Hydrogeolog
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Sida

2(2)

Sammanträdesdatum

2019-11-12
Dnr: KS 2018-47

Översyn av arvodesreglerna
Sammanfattning
Kommundirektörerna inom SML har gett lönechefen i uppdrag att starta upp och
genomföra en processkartläggning gällande förtroendevaldas ersättningar.
Syftet är att få en smidigare hantering genom en mer digital hantering.
I processkartläggningen har det framkommit att arvodesbestämmelserna för
Munkedals kommun gällande redovisning av förlorad arbetsinkomst behöver
ändras/förtydligas till liknande bestämmelser som för de övriga kommunerna.
Kommunfullmäktiges arvodesberednings förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i § 18, ändra första stycket till:
För att få ersättning enligt 4-6 §§ och 11-16 §§ skall den förtroendevalde
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall
anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som
utsetts att ta emot dem.

*

Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i § 19, ändra enligt följande:
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast
3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken
förlusten hänför sig.
Förtroendevald som förlorar arbetsförtjänst på grund av sammanträde
eller förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade
av lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen
till löneenhetens i januari månad och vid förändring.
Kan förlorad arbetsförtjänst styrkas men inte med specificerat belopp kan
en schablon för egenföretagare användas enligt 3 § i bilaga 1 till Regler
för arvoden och ersättningar för förtroendevalda.
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel.

Expedieras
Kommunsekreterare
Löneenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

99
2018-12-10

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda
Typ av dokument:
Regel
Handläggare:
Kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:
Kommunfullmäktige 2018-11-29 § 120
Arvodesberedningen 2019-02-04 § 1
Kommunfullmäktige 2020-02-24 § x

Dnr: KS 2018-47

Antagningsdatum:
2018-09-27, § 79
Giltighet:
2018-10-15 - tills vidare
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
1§

Bestämmelserna gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 §
Kommunallagen.
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid
gäller endast 7 § samt 10-20 §§.
Dessa bestämmelser gäller också uppdragstagare som kommunfullmäktige utser till
kommunal bolagsstyrelse.

Ersättningsberättigade sammanträden
2§

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och annan förtroendevald som på
särskild kallelse är närvarande vid sammanträden eller fullgör uppdrag har rätt till
ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 9 § och 11-16 §§ för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen
och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas
sammanträden
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper,
styrgrupper och liknande organ
c) gruppmöten som hålls med anledning av och i direkt anslutning till
sammanträden som anges under a) varvid dessa möten ersättningsmässigt skall
omfatta högst en timma per gång
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen
f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ där
ledamöterna är valda av kommunen
h) överläggning med chef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör
i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott
j) besiktning eller inspektion
k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation
l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag inom
kommunens verksamhet.
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER
Förlorad arbetsinkomst
3§

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst
det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket
belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.

Förlorad pensionsförmån
4§

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt
dokumentet ”Regler för pension”.

Förlorad semesterförmån
5§

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på
vilket sätt har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.

Särskilda arbetsförhållanden m m
6§

Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan
anses skäligt att de förtroendevald fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt
anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet
eller motsvarande. Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ för förlorad arbetsinkomst
föreligger också vid möten som med kort varsel ställts in och för vilka den
förtroendevalde tagit ledigt från sin anställning och arbetsgivaren inkallat
vikarie/ersättare.
Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ föreligger för heldag även i de fall då mötet tagit
kortare tid än vad som tagits ledigt för, om den förtroendevalde inte kunnat förutse
detta.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.
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LEDIGHET FÖR FÖRTROENDEVALDA
Föräldraledighet
7§

Förtroendevald som anges i 4 kap 2 § första stycket kommunallagen, kan få
föräldraledighet med motsvarande villkor som gäller för anställda i kommunen.
Till den förtroendevalde som ersätter förtroendevald som uppbär årsarvode vid
föräldraledighet, ska arvode utbetalas efter de grunder som gäller arvodet för den
ersatte om ledigheten uppgår till eller förväntas uppgå till mer än 30 dagar.
Till den ledige utgår inga ersättningar från Munkedals kommun.

ARVODEN
Årsarvode
8§

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av
heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige har beslutat enligt bilaga.
Ingen förtroendevald kan få ut mer i arvode än 100 % av kommunalrådets
månadsarvode per månad.
Årsarvoderade förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till
ledighet motsvarande arbetstagares semester utan att arvodet reduceras.
Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall arvodet
minskas i motsvarande mån.

Begränsat årsarvode
9§

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt
till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige har beslutat enligt
bilaga.
För förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad, skall arvodet minskas i
motsvarande mån.

Arvode för sammanträden m.m.
10 § Förtroendevald, som inte är årsarvoderade med uppdrag på heltid eller minst
40 % av heltid, har rätt till arvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat
enligt bilaga.
För restid från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats får räknas en
schablontimme. Även tid för gruppmöten (högst en timma) enligt § 2 c får räknas
in i sammanträdestiden. Ersättningen omfattar även tid för praktiska förberedelser
i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Vid sammanträde eller motsvarande utanför kommunen räknas restid som
sammanträdestid.
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Kommunal pension
11 § För årsarvoderade förtroendevald enligt § 4 finns det särskilda bestämmelser om
kommunal pension. Dessa återfinns i dokumentet ”Regler för pension”.
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER
Resekostnader och traktamenten
12 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de
grunder som gäller för kommunens arbetstagare. Även närvarande ej tjänstgörande
ersättare har rätt till resekostnadsersättning. Traktamenten ersätts enligt de
grunder som gäller för kommunens arbetstagare.
För representanter i kommunalt samrådsorgan/intressesammansatta organ utgår
ingen ersättning för resekostnader eller traktamenten.
För årsarvoderad förtroendevald med beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller
mer är kommunhuset Forum att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För
dessa förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från arbetsplatsen (så
kallade arbetsresor).
Barntillsynskostnader
13 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 8 år. Om
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk
14 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.
Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
15 § Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och
som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk,
hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
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Ersättning för avbytare i jordbruket och för avbytare i övriga näringsidkares
verksamhet
16 § Ersättning betalas för kostnader för avbytare inom jordbruket och för avbytare i
övriga näringsidkares verksamhet. Kostnaden skall styrkas genom att den
förtroendevalde till kommunen lämnar kopia av betald räkning som utvisar datum,
antal timmar och kostnader för avbytaren. Ersättning maximeras enligt samma
regler som gäller för förlorad arbetsinkomst.
Övriga kostnader
17 § För andra kostnader än som avses i § 11-15 betalas ersättning om den
förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa kostnader.
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt
kunnat förhindra att kostnaderna uppkom.
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Hur man begär ersättning
18 § För att få ersättning enligt 3 4-6 §§ och 11-16 §§ skall den förtroendevalde
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot
dem.
Arvoden enligt 7-8 § betalas ut utan föregående anmälan.
19 § Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast
3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten
hänför sig.
Förtroendevald som förlorar arbetsförtjänst på grund av sammanträde eller
förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade av
lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen till
löneenheten i januari månad och vid förändringar.
Kan förlorad arbetsförtjänst styrkas men inte med specificerat belopp kan en
schablon för egenföretagare användas enligt 3 § i bilaga 1 till Regler för arvoden
och ersättningar för förtroendevalda.
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom
två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför
sig.
Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande enligt
2 § skall framställas senast inom 3 månader från dagen för sammanträde eller
motsvarande.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden
hänför sig.
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Tolkning av bestämmelserna
20 § Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar i
arvodesbestämmelserna och kan göra mindre ändringar och tillägg i dessa.
Utbetalning
21 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.
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Medborgarförslag – GC-väg mellan Svarteborg och Hällevadsholm
Lena Nydahl, Hällevadsholm föreslår i ett medborgarförslag att en gc-väg byggs
mellan Svarteborg och Hällevadsholm för att förbättra trafiksäkerheten.
Ett liknande medborgarförslag lämnades in under 2018. Då föreslogs en gc-väg
mellan Svarteborg och kommungränsen mot Tanum, vid Alnässjön. Med anledning
av bl a detta medborgarförslag pågår utredningar om olika alternativa gc-vägar
mellan Svarteborg och Tanumsgränsen. Det undersöks också möjligheten att
förlänga den cykelväg som går från Skåne och Halland till Norge och då är även
denna sträcka intressant.
Munkedals kommun och Trafikverket satsar en del på utbyggnad av GC-vägar.
Kommunen har byggt GC-banor i anslutning till Munkedals- och
Kungsmarksskolorna för att säkra skolvägar (2018). Kommunen och Trafikverket
tillsammans kommer att anlägga GC-bana längs Stalevägen för att allmänt
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (2020?). Trafikverket byggde
(2017) om genomfarten i Hällevadsholm så att en rejäl förbättring av
trafiksäkerheten erhölls. Kommunen utreder förutsättningarna för att anlägga en
GC-väg ut till Gårvik.
Munkedals kommun kommer att fortsätta satsningen på utbyggnad av GC-vägar.
Principen är att det i första hand satsas på skolvägar och väl trafikerade stråk.
Möjligheten att söka statsbidrag undersöks i varje ärende.
En eventuell utbyggnad mot och förbi Alnässjön förutsätter ett samarbete med
såväl Trafikverket som Tanums kommun eftersom vägen är Trafikverkets och
kommungränsen mot Tanum går i anslutning till sjön. Denna sträcka tillhör dock
inte de mest prioriterade.
Beredning
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef plan, bygg och mark, 201910-12
Medborgarförslag, 2019-07-03
Beslut Kommunfullmäktige, 2019-09-23
Förslag till beslut


Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.

Expedieras
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information / rapporter från förtroendevalda
Jan Hognert (M):
6 november - Möte om Örekilsälven. Torpfördämningen, Laxtrappan,
Naturvårdsverket, länsstyrelsen m fl
8 november - Folkhälsoråd
22 november - Mitt Bohuslän. Medlemsråd
25 november - Samråd Miljötaxor
25 november - Bohusbanan med Västra Götalandsregionen
27 november - Näringslivsråd

Liza Kettil (S):
Gruppledarmöte om vindkraft på Skottefjället
Möte mellan presidierna för KS och KF
Folkhälsopolitiska rådet
Möte med Munkedals Vatten
Medlemssamråd för Mitt Bohuslän
Kongress för Sveriges kommuner och Regioner (SKR, tidigare SKL)
Göran Nyberg (L):
21 november - SmåKom
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