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SIDAN 1 

Ett Munkedal i takt med tiden 
Vi lever i en förändringarnas tid och särskilt tydligt blev detta när en pandemi kom att 
förändra livet för oss på mycket kort tid. Vår kommun Munkedal liksom övriga världen 
står inför många svåra utmaningar och prövningar. För att ta oss igenom detta krävs 
ett tydligt fokus och en stabil ledning. Socialdemokraterna och Centerpartiet tar 
ansvar för vår kommun Munkedal genom en budget med fokus på arbete, bostad och 
utveckling.  
 
Munkedals kommuns verksamhet är en viktig del våra invånares vardag och därför är 
det av yttersta vikt att kommunen fortsatt levererar välfärd av hög kvalitet oavsett var i 
kommunen människor bor. När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans 
frihet växa. Då kan alla få chansen att förverkliga sina livsdrömmar. Därför prioriterar 
vi investeringar i det vi äger gemensamt, i välfärden, skolan och bostäder före 
skattesänkningar. En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för vår gemensamma 
välfärd.  
 
Med en tydlig strategi för kommunens samhällsstruktur blir det lättare för alla som bor 
och verkar i Munkedals kommun att veta vart vi är på väg. Företagare behöver veta det 
för att kunna planera sina satsningar, och privatpersoner behöver det för att kunna 
planera sina liv och framtida boende. Med förutsägbarhet kommer trygghet och alla 
människor i kommunen ska känna sig just trygga. Därför måste tryggheten prioriteras 
i allt som görs i kommunen, både genom att det finns inbyggt i samhällsstrukturen, 
men också genom att ha väl fungerande kommunal service. Genom detta och en 
öppenhet mot omvärlden säkrar vi ett öppet, tillgängligt och välkomnande samhälle 
för alla människor som kommer till vår kommun Munkedal. 

 

ARBETE 

Nya situationer kräver nya lösningar och för att tydligt sätta fokus på arbete och 
företagande vill vi skapa en helt ny arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen. 
Arbetslivsavdelningen är ett led i att människor i Munkedals kommun ska ha ett 
arbete att gå till samt att stötta näringslivet. Genom den nya arbetslivsavdelningen 
samlas de olika verksamheterna arbetsmarknadsenheten (AME), vuxenutbildning, 
näringsliv och försörjningsstöd. Dessutom får den nya avdelningen ansvar för 
feriepraktiken riktad till årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet. Genom ett samlat grepp 
om arbetslivet skapas förutsättningar för kortare väg från utbildning till arbete. Det 
skapar också bra möjligheter för näringslivet att komma närmare vuxenutbildningen 
och AME vilket vi menar är positivt. Genom detta skapas nya möjligheter och fler 
invånare förses med rätt kompetens för att kunna ta de jobb som finns. På så vis 
säkerställer vi att ingen människa ska behöva leva på ekonomiskt bistånd under längre 
tid än nödvändigt. 
 
En trygg och tillgänglig barnomsorg är en förutsättning för att alla föräldrar ska kunna 
arbeta. När Munkedals kommun nu tar steget och genomför heltid som norm är det 
också viktigt att barnomsorgen följer med och finns tillgänglig även på kvällar och 
helger. Arbetet med att införa heltid som norm är ett viktigt led i att våra anställda får 
bättre arbetsvillkor och minskar stress och psykisk ohälsa i arbetet. Heltid som norm 
ger också en högre kontinuitet inom äldreomsorgen vilket är särskilt viktigt i arbetet 
med att skydda våra äldsta. 
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BOSTAD 

Det är viktigt att bygga för att tillgodose dagens bostadsbehov men också förutse vad 
som kommer att behövas i framtiden. Därför vill vi ta fram ett 
bostadsförsörjningsprogram för Munkedals kommun med fokus på både planerade 
byggnationer och framtagande av nya bostadsområden i kommunen. Brist på bostäder 
gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt 
att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende. 
Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt. Vi vill 
se blandade bostadsområden och fler valmöjligheter, fler hyresrätter, bra bostäder för 
äldre, klimatsmarta hus och villor likväl som radhus och flerfamiljshus. Här blir vårt 
kommunala bostadsbolag en viktig aktör för att tillgodose en mångfald av 
boendeformer i kommunen. Munkbo ska utvecklas och inte avvecklas! För att det ska 
kunna ske behöver bolaget växa med fler fastigheter. Ett första steg är att Munkbo ska 
bygga en av fastigheterna på Vadholmen. Genom att bredda Munkbos 
fastighetsbestånd ges bolaget en bättre grund att stå på och kan fortsätta vara ett 
viktigt nav i kommunens boendeinfrastruktur.   

 

UTVECKLING  

Munkedals kommun ligger i ett expansivt område och har ett fantastiskt läge intill E6. 

Det går snabbt att ta sig till Göteborg likväl som Oslo. Vi har dessutom närheten till 

Uddevalla och Trollhättan samt hela Bohuskusten och Dalsland. Ett strategiskt läge för 

företag som vill etablera sig i vår kommun samt närhet till befintliga etableringar i 

närområdet. Vi ska ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande 

och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag 

kan växa, utvecklas och anställa fler. För att nå ett hållbart företagsklimat krävs ett 

öppet näringsliv där alla människors erfarenheter och kompetenser tas tillvara, det 

skapar ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet. I 

detta arbete kommer arbetslivsavdelningen vara en viktig del. Utvecklingscentrum 

Munkedal är ytterligare en viktig bit i att möta framtidens behov och utmaningar. 

Utvecklingscentrum Munkedal ska, genom att vara ett regionalt nav för 

kunskapsöverföring och kunskapsutveckling, för entreprenörskap och innovation samt 

bidra till att individer och verksamheter utvecklas för att möta samhällets behov. Med 

färdig byggmark och möjlighet till snabba utbildningsinsatser via Utvecklingscentrum 

Munkedal, skapar vi fortsatt tillväxt och utveckling för kommunen. 

 

EN KOMMUN SOM VÄXER BEHÖVER EN EKONOMI I BALANS 

Fler upptäcker fördelen med att bo i Munkedals kommun och vi ser idag en positiv 
befolkningsutveckling över tid. Detta är både glädjande och utmanande och kommer 
att ställa krav på kommunen. En garant för detta är att varje kommundel har tillgång 
till god samhällsservice. Genom att varje kommundel har tillgång till både skola och 
omsorg ges invånarna en kvalitativ välfärd samtidigt som det skapar arbetstillfällen i 
hela kommunen. Vårt fokus ligger på att upprätthålla god kvalitet i verksamheten och 
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att ha en budget i balans genom effektiviseringar som i minsta möjliga mån drabbar 
verksamhetens innehåll. Munkedals kommun står inför många utmaningar de 
kommande åren och då gäller det att vara rätt rustade för framtiden. Att investera 
klokt och på så vis fortsätta vara en attraktiv kommun att både leva och bo i. Vi bygger 
och rustar Munkedals kommun både för de som bor här nu och för framtida invånare. 
Vi ska stå starka och redo att möta framtiden! 

 

1 november 2019 nådde Munkedal 10 541 invånare. Befolkningsprognoserna från 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statistiska centralbyrån (SCB) visar på en 

fortsatt ökning av kommunens befolkning. I augusti 2020 nådde vi 10 571 invånare. 

Med den utvecklingen anser vi att 10 575 invånare är ett troligt antagande för 1 

november 2021. Vi ser också en ännu större befolkningsökning på sikt när 

byggnationen på planerade områden som Vadholmen och Bergssäter är klar. Ökat 

invånarantal innebär också ett ökat behov av samhällsservice. Vi ska vara ett attraktivt 

alternativ för människor både vad gäller boende och arbete och då är det viktigt att 

ligga i framkant gällande tillgången till samhällsservice i hela kommunen. Därför är 

det av stor vikt att byggnationen av förskolan i Dingle kommer igång, att 

upprustningen av skolan i Hedekas sker och att vi bygger den nya skolan i Munkedal 

stor nog att räcka även för framtida behov. Genom att stå redo med omsorgsplatser, 

förskolor, bostäder och utbildning fortsätter Munkedal att vara en attraktiv 

arbetsgivare och en attraktiv boendekommun. Budgeterat resultat på 2 procent är en 

nödvändighet för att uppnå god ekonomisk hushållning och klara framtida 

investeringar. Det är också viktigt för att kunna hantera en försämrad världsekonomi 

som kan leda till tuffa utmaningar även för Munkedals kommun.  

 

Befolkning Munkedals kommun, utfall 2020 aug 10 571 invånare 
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SAMMANFATTNING AV SOCIALDEMOKRATERNA OCH 

CENTERPARTIETS SATSNINGAR I BUDGET 2021 

 

PROJEKTSATSNINGAR UNDER 2021 
 

Satsningar (mnkr) År 2021 År 2022 

Närvaroprojekt     0,6 -0,6 

Läsprojekt för Åk 3  0,7 -0,7 

Satsning med extra SYV för högstadiet och mellanstadiet 0,7 -0,7 

Utbildning i Combine och IBIC  1,2 -1,2 

Utbildningsprogram för vikarier  0,75 -0,75 

Extra föreningsbidrag till föreningar som drabbats av Covid-19 0,5 -0,5 

Tillfällig höjning för studieförbunden för att ställa om verksamheten  0,2 -0,2 

Förstärkning av feriepraktik  0,2 -0,2 

Praktikplatser till arbetslivsavdelningen  0,8 -0,8 

Totala satsningar år 2021 5,65 -5,65 

Ettåriga satsningar under 2021 till nämnderna på 5,65 mnkr som finansieras av Kommunfullmäktiges 

förfogandepost. Under 2022 kommer 5,65 mnkr återgå till Kommunfullmäktiges förfogandepost för att kunna 

finansiera ökade kapitalkostnader för kommande investeringar och att ha ett resultat på 2 %. 

 

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING FÖR FLER I ARBETE   

Vi genomför en organisationsförändring och skapar den nya Arbetslivsavdelningen 

under kommunstyrelsens förvaltning och nämnd Kommunstyrelsen. Verksamheter 

som läggs under den nya avdelningen är AME, Försörjningsstöd, Feriepraktik, 

Näringsliv och vuxenutbildningen till den nya avdelningen. Organisationsförändringen 

innebär en flytt av budget från Välfärd, Barn och Ungdom, Kultur och Fritid och 

internt inom kommunstyrelsen till Kommunstyrelsens förvaltning Arbetslivsavdelning. 

Totalt 21 mnkr i budget flyttas från andra förvaltningar till kommunstyrelsens 

förvaltning. Arbetslivsavdelningen förstärks med en avdelningschef som ansvarar för 

avdelningen och dess samverkan med andra verksamheter. Tjänsten på 0,7 miljoner 

kronor finansieras av de ökade budgeterade intäkterna.  

Organisationsförändringen ska genomföras under 2021 med översyn av budget och 

flytt av verksamheter mellan de olika nämnderna. Ungefär 21,7 miljoner kronor ska 

flyttas till kommunstyrelsens nya avdelning inklusive satsning av avdelningschef för 

Arbetslivsavdelningen. 

 Nämnd 
  
Verksamhet 

Budget 
2020  

Budget 
2021 

satsning 
2021 

Budget 
2021 

tjänster 

Välfärd/IFO 
Försörjningsstöd/ekonomisk 
bistånd (IFO)  

10,784 10,784  10,784 
5,0 åa 5 
personer 

Välfärd/stöd AME (Stöd) 2,268 3,268 0,7 3,968 
34,5 åa 38 
personer 
år 2020+ 

BOU/skola 
Vuxenutbildning (SFI, Gymn 
vux/påbygg, grund) 

4,837 4,837  4,837 
18,8 åa 20 
personer 

KFN Feriepraktik 0,214 0,214  0,214   

KS/kommundirektör 

Näringsliv 
(näringslivsåtgärder, 
landsbygdsutv, projekt 
tillväxt)  

1,919 1,919  1,919 1,0 åa 1 person 

  Summa 20,022 21,022 0,7 21,722   
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NÄMNDERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PRIORITERINGAR FÖR 2021 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen har det strategiskt övergripande ansvaret i kommunen. Med tanke 

på det världsekonomiska läget med risk för högre arbetslöshet och fortsatt pandemi 

blir det viktigare än någonsin att arbeta just strategiskt och framåtsyftande. Med den 

nya arbetslivsavdelningen får kommunstyrelsen en strategisk översyn på frågor som är 

av stor betydelse för kommunen. Genom att tidigt hantera en ökad arbetslöshet genom 

arbete och studier ser vi till att människor inte blir beroende av försörjningsstöd under 

en längre tid. Vi lägger särskild vikt vid de unga vuxna som nu kliver ut i vuxenlivet 

och riskerar arbetslöshet istället för sysselsättning. Det är också viktigt att särskilt 

fokusera på gruppen utrikesfödda som redan innan den ekonomiska nedgången stod 

längre från arbetsmarknaden. Befolkningsökningen ger ett visst ekonomiskt utrymme 

och gör det möjligt att förstärka den nya arbetslivsavdelningen. Resterande del av det 

ekonomiska utrymmet läggs till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda 

utgifter, som en möjlighet att kunna göra extra satsningar där de kan behövas.  

Kommunstyrelsen, ny tilldelad ram: 74,4 mnkr 

Budget (mnkr) 2021 

Kommunstyrelsen   

Förslag Heltidsresans budget flyttas till Välfärd (heltid som norm) -0,4 

IT/SML samverkan 0,03 

Räddningstjänst 0,17 

Summa grundförslag ram -0,2 

S och C:s Satsning: Avdelningschef för Arbetslivsavdelningen med ansvar för samordning 

mellan berörda verksamheter och har ett strategiskt övergripande ansvar för avdelningen.  

Finansieras genom förstärkta intäkter invånare från KS förfogande 

0,7 

S och C:s förslag organisationsförändring: Flytta AME:s budget från välfärd till KS. Budget 
2020 2,268 mnkr 

2,268 

S och C:s förslag organisationsförändring: Nya tjänster år 2021 arbetsmarknadskonsulent 
och en handledare som välfärd föreslår ska tillskjutas inom Välfärdens egen budgetram.  

1,0 

S och C:s förslag organisationsförändring: Flytta Vuxenutbildningens budget från BoU till 
KS. Budget 2020 4,837 mnkr 

4,837 

S och C:s förslag organisationsförändring: Flytta försörjningsstöds budget från IFO till KS. 
Budget 2020 10,784 mnkr 

10,784 

S och C:s förslag organisationsförändring: Flytta feriepraktikens budget från KFN till KS. 
Budget 2020 0,214 mnkr 

0,214 

S och C:s förslag organisationsförändring: Flytta näringslivs budget från KS till KS ny 
avdelning arbetslivsavdelning. Budget 2020 1,919 mnkr 

0 

 

S och C:s förslag projekt 1 år under 2021: Förstärkning av feriepraktik (KS)  0,2 

S och C:s förslag projekt 1 år under 2021: Praktikplatser till arbetslivsavdelningen (KS) 0,8 

Summa Ramförändring S och C +20,4 

    

Total utökning ram +20,6 

Satsning 1,0 mnkr projekt under 2021 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

De flesta medborgare kommer någon gång i livet i kontakt med de verksamheter som 

Välfärdsnämnden ansvarar för. Den som behöver stöd, oavsett vid vilken tidpunkt det 

sker i livet ska kunna känna trygghet i att samhället finns där när de egna resurserna 

inte räcker ända fram. Även om nämnden idag har ett stort underskott och behöver 

komma tillrätta med sin ekonomi, måste effektivitetsåtgärder göras på ett genomtänkt 

och skonsamt sätt, som dessutom håller för framtiden.  

 

För några år sedan gjordes prognoser som visade på ett kraftigt ökat behov av 

äldreomsorgsplatser på vård- och omsorgsboenden. Idag har det visat sig att 

prognosen inte stämde helt med utfallet eftersom behovet inte har ökat i den 

omfattning som rapporterades då. Denna förändring kan bero på flera saker, som 

förändrad bedömning av vilka behov som kan tillgodoses med hemtjänst, förbättrad 

folkhälsa, högre generell bostadsstandard samt attitydförändringar hos den äldre 

befolkningen där fler vill bo kvar hemma. För att följa med i denna utveckling är det 

viktigt att kommunen förändrar sitt utbud. Sedan 2018 är det möjligt för kommuner att 

erbjuda trygghetsboenden som en biståndsbedömd insats och kan vara ett alternativ 

för personer där hemtjänst i det egna boendet inte räcker hela vägen, men som inte 

heller har ett omsorgsbehov som är så stort att det måste tillgodoses på ett vård- och 

omsorgsboende. Genom att inrätta trygghetsboenden och liknande, uppstår 

möjligheten att snabbt kunna erbjuda våra medborgare tillgänglighetsanpassade 

bostäder med närhet till andra äldre, samhällsservice och hemtjänst. Det är det viktigt 

att Munkedals kommun har förmåga att ställa om och erbjuda den typ av boende som 

våra invånare önskar och behöver. 

 

Personalen närmast brukarna inom omsorgen har ett ansvarsfullt och komplicerat 
arbete. Det är viktigt att de får resurser att genomföra sitt arbete på ett kvalitativt och 
säkert sätt. Under nästkommande år är stora utbildningssatsningar planerade för att 
personalen ska få utbildning i ett nytt dokumentationssystem samt inom arbetssättet 
IBIC- individens behov i centrum. Detta motsvarar många arbetstimmar och därmed 
en hög kostnad. Genom en budgeterad utbildningssatsning slipper verksamheterna 
spara för att kunna täcka hela denna kostnad själva. För att rusta verksamheterna 
ytterligare både för det löpande vikariebehovet under hela året samt inför 
sommarsemestern budgeteras också för ett utökat introduktionsprogram för vikarier 
inom vård- och omsorgsverksamheterna, med fokus på de som har minst tidigare 
erfarenhet och kunskap inom området. 

 

Munkedals kommun har sedan tidigare ett framgångsrikt arbetssätt för att sänka 
kostnaderna inom välfärdsnämnden. Detta arbetssätt har bestått av strategiska 
satsningar på kommunala hemmaplanslösningar inom bland annat LSS och 
familjehem. Ett vinnande koncept och ett arbetssätt som nämnden ska fortsätta med. 

 



 

SIDAN 7 

Välfärd, ny tilldelad ram: 255,9 mnkr 

Budget (mnkr) 2021 

Välfärd   

Förslag Heltidsresans budget flyttas till Välfärd (Heltid som norm) 0,4 

Uppdrag KF effektivisering -4,5 

Resursfördelning ÄO fler äldre -1,5 

Summa grundförslag ram -5,6 

S och C:s förslag organisationsförändring: Flytta AME;s budget från välfärd till KS inkl. 
Välfärdsnämnden förslag om att tillskjuta arbetsmarknadskonsulent och handledare som 
finansieras inom Välfärdens ram. 

-3,268 

S och C:s förslag organisationsförändring: Flytta försörjningsstöds budget från IFO till KS. 
Budget 2020 10,784 mnkr personal och ekonomiskt bistånd 

-10,784 

S och C:s förslag projekt 1 år under 2021: Utbildning i Combine och IBIC (Välfärd) 1,2 

S och C:s förslag projekt 1 år under 2021: Utbildningsprogram för vikarier (Välfärd) 0,75 

  

Summa ramförändring S och C -12,1 

  
 

Total förändring ram -17,7 

Satsning 1,950 mnkr projekt under 2021. Regeringens tillskott för att stärka äldreomsorgen 4,5 mnkr läggs till 

äldreomsorgen. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

För att vara en bra och attraktiv kommun behöver vi ge våra barn och ungdomar en 

bra start i livet. Munkedal har idag en hög andel elever som lämnar grundskolan utan 

att vara behöriga till gymnasiet. Att arbeta strategiskt med snabba insatser redan i de 

tidiga skolåren är nödvändigt för att tidigt kunna ge rätt stöd och insatser för att barn 

och ungdomar ska lyckas i skolan. Det är viktigt både för individens välbefinnande och 

ett förebyggande arbete som förhindrar kostnader i de senare skolåren. Ungdomar som 

inte fullföljer en gymnasieutbildning löper fem gånger högre risk att hamna utanför 

studier eller arbetsmarknad. För att tidigt motverka denna risk för utanförskap satsar 

vi under 2021 på ett projekt för att alla elever i årskurs 3 ska få grundläggande skriv- 

och läskunskap. Under 2021 ges möjlighet till extra resurser för att fånga upp elever 

som släpar efter. Gemensamt ska personalen finna bra strukturer för fortsatt 

utveckling av arbetsmetoder för att förbättra resultaten. 

Att främja närvaron i skolan ser vi också som en viktig del i att höja resultaten och 
andelen elever som går ur grundskolan med godkända betyg. Genom att skapa ett 
närvaroprojekt under 2021. Projektet syftar till att skapa rutiner i arbetet med ökad 
närvaro. Arbete för att skapa samsyn och likvärdighet i bedömning av frånvaro.  
Arbetet med fokus på närvaro ska fortsätta även efter projektet där skolorna ska lägga 
in arbetet med att främja närvaro som ett mål för enheten och att detta i likhet med 
andra mål följs upp och utvärderas. Närvaroprojektet handlar om att ta fram arbetssätt 
för ökad närvaro samt att vara ett elevstöd.  

Vi tror på en ökad samverkan mellan grundskolan och näringslivet för 
mellanstadieelever och att alla elever i Munkedals kommun ska ges möjlighet till prao 
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under mellanstadiet. Under 2021 tillför vi extra resurser för studie- och yrkesvägledare 
för att skapa rutiner och samordning kring praoverksamheten på mellanstadiet. 

Alla barn ska erbjudas en likvärdig utbildning med kvalité i alla kommundelar. Det är 
viktigt med bra och ändamålsenliga lokaler för att våra barn ska få en bra skolgång 
oavsett var i kommunen de bor. Vi bygger för framtiden och inte för det antal barn 
som går i grundskolan nu. Den nya skolan på Kungsmarken för årskurs 4-6 ska därför 
byggas tillräckligt stor för att räcka under lång tid framöver. När den nya skolan är klar 
omvandlas Bruksskolan och Munkedalsskolan till skolor för årskurs F-3. Även 
Hällevadsholms skola ska vara en skola för F-3, Centrumskolan för årskurs 4-6 samt 
Hedekas skola för årskurs F-6. 

Förskolan är en central del av vårt skolsystem och vårt starka samhälle. Den är en 
förutsättning för tillväxt, en jämställd arbetsmarknad och ett livslångt lärande. Därför 
ska vi fortsätta utveckla förskolan så att alla barn får ta del av en verksamhet som 
stimulerar till lärande och utveckling. Samtidigt passar verksamheten inte för alla 
barn. I stora barngrupper riskerar barnen att inte bli sedda och inte få den trygghet 
och det lärande som de har rätt till. Då är dagbarnvårdare ett bra komplement till 
förskolan. Det är viktigt att barnomsorgen finns tillgänglig även på kvällar och helger. 
Många föräldrar med arbeten inom välfärden eller inom industri och handel, har stort 
behov av barnomsorg på andra tider än vardagar. När Munkedals kommun tar steget 
och genomför heltid som norm ska därför även steget att införa barnomsorg på kvällar 
och helger tas. 

Arbetet med integration är viktigt och börjar redan i förskolan. Därför vill vi att det 
görs en översyn av förskolans placeringsrutin för en förbättrad fördelning och därmed 
större möjligheter att lära svenska för nyanlända barn och för övriga att förstå̊ andra 
barns språk och kultur. 

Det finns stora behov inom förskolan och för att möta upp dessa är det av stor vikt att 
byggnationen av en ny förskola i Dingle blir verklighet. Den kommer i likhet med 
byggnationen av förskolan på Brudås i Munkedal och samlokaliseringen av förskolan i 
Hedekas med skolan att höja kvaliteten samt utöka antalet förskoleplatser. 
 

Barn och Utbildning, ny tilldelad ram: 275,6 mnkr 

Budget (mnkr) 2021 

Barn och Utbildning   

Resursfördelning BoU -1,7 

Summa grundförslag ram -1,7 

S och C:s förslag organisationsförändring: Flytta Vuxenutbildningens budget från Barn och 
utbildning till KS. Budget 2020 mnkr personal och övrigt 

-4,8 

S och C:s förslag projekt 1 år under 2021: Närvaroprojekt   0,6 

S och C:s förslag projekt 1 år under 2021: Läsprojekt för Åk 3  0,7 

S och C:s förslag projekt 1 år under 2021: Satsning med extra SYV för högstadiet och 
mellanstadiet  

0,7 

Summa Ramförändring S och C -2,8 
    

Total förändring ram -4,6 

Satsning 2 mnkr projekt under 2021 



 

SIDAN 9 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Kulturens och fritidens verksamhet är ofta inte lagstadgad och därför många gånger 

föremål för besparingar. Det är däremot en verksamhet som arbetar förebyggande och 

som bidrar till bättre hälsa och livsbetingelser och därför är allt annat än en enkel 

besparing. Att satsa på Ung Fritid och verksamheter som fritidsgården är en viktig del i 

det förebyggande arbetet och skapar en trygg och kreativ miljö för våra ungdomar. Vi 

investerar för framtiden och för att möta de behov som ett ökat invånarantal innebär. 

Därför anser vi att det är viktigt att det ska byggas ett flexibelt aktivitetshus, en 

multihall anpassa för både sport och kultur istället för en bollhall enbart anpassad för 

bollsport i liten skala.   

 

Att ha tillgång till både kultur och idrott är viktigt särskilt i en landsbygdskommun 

som Munkedal där avståndet till städernas utbud är långt. I detta är även den 

kostnadsfria kulturskolan en viktig möjlighet för att alla barn, oavsett föräldrarna 

ekonomiska situation ska få möjlighet att delta i ett kreativt kulturutövande. Ett 

fortsatt stöd och en god dialog med kommunens föreningar är en nödvändighet för ett 

rikt kultur- och fritidsliv i hela kommunen.  

 

Föreningarna är inte bara viktiga, de är samhällsbärare. Många av våra föreningar har 

drabbats hårt på grund av Covid -19 och fått stora inkomstbortfall i och med 

pandemin. För att stötta upp våra föreningar avsätter vi 500 000 kronor under 2021 

som föreningarna kan söka för att mildra effekterna av det ekonomiska bortfallet. Vi 

tillsätter dessutom medel under året för att stärka upp studieförbundens verksamhet 

som drabbats hårt när den ordinarie cirkelverksamheten till stora delar ställts in. Dessa 

medel är till för att de ska kunna ställa om till rådande omständigheter och kunna 

fortsätta sin folkbildande verksamhet.  

 

Kultur och fritid, ny tilldelad ram: 16,2 mnkr 

Budget (mnkr) 2021 

Kultur och fritid   

Ingen förändring   

Summa grundförslag ram 0 

S och C:s förslag; feriepraktik budget 2020: 0,214 mnkr (15-18 platser). Flytta budget från Kultur 
och Fritid till KS ny avdelning. 

-0,214 

S och C:s förslag projekt 1 år 2021: Extra föreningsbidrag till föreningar som drabbats av 
Corona  

0,5 

S och C:s förslag projekt 1 år 2021: Tillfällig höjning för studieförbunden för att ställa om 
verksamheten  

0,2 

Summa Ramförändring S och C +0,5 

    

Total utökning ram +0,5 

Satsning 0,7 mnkr projekt under 2021 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Nämndens område är en viktig kugge i helheten för kommunens verksamhet. De 

kommande åren kommer att innehålla många och stora investeringar för att möta 

framtidens behov.  För att kunna klara av detta samt att möta efterfrågan på mark för 

både bostad, handel och industrietableringar behövs en förstärkning med ytterligare 

en planhandläggare. Detta för att hålla uppe hastigheten i arbetet med satsningarna i 

kommunen samt byggandet av framtidens Munkedal. Många invånare kommer i 

kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet när det exempelvis är dags att 

bygga om eller till. Vi ser det som prioriterat att fortsätta arbetet med snabbare 

handläggning av ärenden samt av digitalisering i den del av verksamheten som är 

möjlig. När kommunen expanderar finns ett ökat behov av mark. Vi anser att 

jordbruksmark skall fortsätta vara just jordbruksmark. Det kan dock finnas anledning 

att ibland frångå den principen och då är det viktigt med en graderad jordbruksmark. 

Genom att gradera jordbruksmarken blir det tydligt vilken mark som inte får lov att 

omvandlas till något annat och vilken mark som inte har ett lika stort värde och skulle 

kunna omvandlas från jordbruksmark om behov finns. För kvalitetssäkra den 

processen är det viktigt att Munkedals kommun samverkar med LRF. 

 

Situationen med en pandemi som håller världen som gisslan har satt fokus på vikten av 

god handhygien. I samtliga kommunala nybyggnationer ska det planeras för 

lättillgängliga handfat för att människor som nyttjar lokalerna snabbt och enkelt ska 

kunna upprätta god handhygien. Befintliga fastigheter ska vid planerade renoveringar 

kompletteras för att upprätthålla samma standard. 

 

Samhällsbyggnad, tilldelad ram: 31,5 mnkr 

Budget (mnkr) 2021 

Samhällsbyggnad   

Planhandläggare 0,7 

Summa grundförslag ram 0,7 

S och C:s förslag: Ingen förändring 0 

Summa utökning ramförslag 0 

    

Total utökning ram 0,7 
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Ekonomiska ramar budget 2021 med plan 2022-2023 

Ramar nämnder 

  Budget Budget Plan Plan       

År 
Mnkr 

2020 2021 2022 2023 
Föränd 

20/21 
Föränd 

21/22 
Föränd 

22/23 

Välfärdsnämnd 273,6 255,9 254,0 254,0 -17,7 -1,9 0,0 

Barn- och utbildningsnämnd 280,2 275,6 273,6 273,6 -4,6 -2,0 0,0 

Kultur och fritidsnämnd 15,7 16,2 15,5 15,5 0,5 -0,7 0,0 

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

Kommunstyrelsen 53,8 75,1 74,1 74,1 21,3 -1,0 0,0 

varav KS förfogande under KS 1,0 1,7 1,7 1,7 0,7 0,0 0,0 

Smånämnderna 3,2 3,2 3,5 3,2 0,0 0,3 -0,3 

Nämnder totalt 657,3 657,5 652,2 651,9 0,2 -5,3 -0,3 

 

Förstärkt budgeten med 1,4 mnkr av ökade skatteintäkter (fler invånare). Satsning 0,7 

mnkr (ramhöjande) till Samordnare till den nya avdelningen samt ettåriga satsningar 

under 2021 till nämnderna på 5,65 mnkr som finansieras av KF förfogandepost. Under 

2022 kommer 5,65 mnkr återgå till KF förfogandepost för att kunna finansiera ökade 

kapitalkostnader för kommande investeringar och att ha ett resultat på 2,0 %. I övrigt 

enligt grundförslag i MRP. 

Resultaträkning 

  Budget Budget Plan Plan 
Mnkr 2020 2021 2022 2023 

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

Verksamheternas kostnader -798,6 -829,5 -842,7 -861,9 

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

Verksamhetens nettokostnad -679,2 -710,8 -726,4 -743,1 

          
Skatteintäkter 492,6 494,1* 510,3* 526,8* 

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 205,1 234,2 234,1 234,4 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -4,6 -3,0 -3,1 -2,9 

Skatter och finansnetto 693,1 725,4 741,3 758,3 

          

Budgeterat resultat mnkr 13,9 14,5 14,9 15,2 

Budgeterat resultat % 2,0% 2,0% 
               

2,0% 2,0% 
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Investeringsbudget 2021 med plan 2022-2025 

Sammanställning kommunen 

Mnkr 
Budget 

2021 
Plan  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

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

Samhällsbyggnadsnämnd 153,8 258,9 200,8 72,1 68,6 

Välfärdsnämnd 1,3 1,3 3,3 7,1 0,8 

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

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

Munkedals kommun 
161,0 268,2 207,1 82,2 72,5 

 

Sammanställning av de större investeringsbehoven inom äldreomsorg 

samt inom barn- och utbildning av fastigheter 

År (mnkr) 
 Budget 

2021 
plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 

plan 
2025 

Trygghetsboende/ Vård- och omsorgsboende, 
nyinvestering 

 

1,0 50,0 75,0 25,0 

 

Anpassning Allégården äldreboende reinvestering  5 5 5 5  

Ekebacken ombyggnation     1 50 

Anpassning Skatten      2 

LSS boende nyinvestering   0,5 12   

Dingle förskola nyinvestering  1 37    

Brudås förskola nyinvestering  10 30    

Kungsmarksskolan åk. 4–6 nyinvestering  25 75 45   

Flexibelt aktivitetshus, nyinvestering  25 25    

Kungsmarksskolan reinvestering    7   

Munkedalsskolan reinvestering och trafiklösning   1 13 10  

Hedekas skola nyinvestering  19     

Hedekas skola reinvestering  30     

Hällevadsholm skola reinvestering       

Bruksskolan reinvestering   0,5 10 15  

Strukturutredningar  
 

116 224 167 56 
 

52 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIDAN 13 

Specificering investeringsprojekt 

   Mnkr 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

             

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

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

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

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

1315 Nytt ekonomisystem    1,5     

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

       

 

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

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

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

 Inventarier Centrumskolan ombyggnation      

  Inventarier Kungsmarksskolan åk 4–6   3,0    

 Inventarier Brudås förskola nybygg  2,0    

 
 

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

0,3 

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

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

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

 Inventarier bollhall 1,0     

 
 

  Välfärdsnämnd  1,3 1,3 3,3 7,1 0,8 

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

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

2335 Larm ÄO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

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

2333 Inventarier nytt äldreboende     6,3 0 

 

 Samhällsbyggnadsnämnd  153,8 258,9 200,8 72,1 68,6 
  varav           

  Gata/mark reinvestering 3,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
1074 Beläggning och broarbete 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

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

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

1270  Broar Bruksvägen/älven 2,0     

             

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

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

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

1272 Exploatering industriområde Västra Säleby  2,0 3,0   

1272 
Exploatering Va anslutningar Västra Säleby 
industriområde          3,0    

 1296 Exploatering Gläborg industriområde 2,0     

 Exploatering Smedbergs industriområde 2,0     

 Exploatering tomter Korpås  1,0 1,0    

 Exploatering Va anslutning tomter Korpås   2,2   
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   Mnkr 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

  Exploatering tomter Hällevadsholm              3,0          

  
Exploatering Va anslutning tomter 
Hällevadsholm   3,0  0,0 

1191 Exploatering tomter Bergsäter 3,0     

 Exploatering Va anslutning tomter Bergsäter  4,6    

 GC-väg Gårvik etapp 1  2,0   0,0 

  GC-väg Gläborg   2,0  0,0 

  GC Saltkällan 0,5    0,0 

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

  Fastigheter reinvestering 55,7 17,7 49,2 40,7 62,7 

1204 Ombyggnation kommunala fastigheter 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 1144 Beläggning kommunala fastigheter 3,0     

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

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

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

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

1115 Planerat underhåll Pipfabriken fasader/tak    2,0  

 Planerat underhåll lilla Foss förskola 10,0     

 Planerat underhåll Herrgården   4,0   

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

 Planerat underhåll Frejvägen tak  1,5    
  Planerat underhåll Brandstation M-dal tak     2,0 

 Planerat underhåll Brandstation Hedekas 1,0  1,5   

  Planerat underhåll Skatten tak     2,0 

 Planerat underhåll Paviljongen tak/fasad    1,0  

 Hedekas skola reinvestering 30,0     

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

  Munkedalsskolan reinvestering  1,0 10,0 10,0  

 Munkedalsskolan reinvestering trafiklösning   3,0   

1130 Kungsmarksskolan reinvestering   7,0   

 Ombyggnation Ekebacken reinvestering    1,0 50,0 

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

 1109 Anpassning Skatten        2,0 
              

  Fastigheter nyinvestering 81,0 221,0 132,0 25,0 0,0 

1105 
Trygghetsboende/ Vård- och omsorgsboende 
Dingle, nyinvestering 1,0 50,0 75,0 25,0 0,0 

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

1132 Hedekas skola nyinvestering 19,0     

 
Flexibelt aktivitetshus (Multihall), 
nyinvestering 25,0 25,0    

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

 Dingle förskola nyinvestering 1,0 37,0    

  Brudås förskola nyinvestering 10,0 30,0    

 Reservkraft Kungsmarksskolan  3,0    

 Gårvik toalett  0,5    
 

 Städ  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

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

       

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

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

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

       

  Park & skog  0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 

1233 Div. bad,lek och handikappåtgärder badplats 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 

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

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

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

  Summa kommun 161,0 268,2 207,1 82,2 72,5 
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KF förfogande post, specificering 

År 2021 2022 

IB 1,9 9,0 

Extra statsbidrag enligt Flyktingvariabel -4,2   

Del av skatteunderlaget regleringspost 2,3   

överskott mellan avsättningar och intäkter 8,4   

Tjänst till SBN -0,7   

Tillfälliga satsningar 2021 enligt nedan spec. -5,7       +5,7 

Regeringens satsning generella bidrag september        7,0        -3,5 

Behov av att finansiera kapitalkostnader 2022 samt ett budgeterat resultat på 2,0 % 
planår         -9,5 

Totalt KF förfogande  9,0   1,7 

KS förfogandepost 

År 2021 2022 

Buffert IB 1,0 1,7 

Förstärkning skatteintäkter fler invånare 10 575 år 2021 1,4  
Satsning avdelningschef för Arbetslivsavdelningen       -0,7  
Summa 1,7 1,7 

 


