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Munkedals Kommuns värdegrund 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

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

Beslut av kommunstyrelsen 

1.  Ej offentligt sammanträde för kommunstyrelsen 
Dnr 2020-000157 
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Beslut av kommunfullmäktige 
Bereds av nämnd/beredning 

2.  Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt mars 2020 - 
Kultur- och fritidsnämnden. 
Dnr 2020-000129  
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3.  Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt - 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr 2020-000172  

11 

4.  Översyn av justeringsarvode med anledning av införande av digital justering. 
Dnr 2019-000226  

14 

5.  Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om handikappbadplatser i Munkedals 
kommun 
Dnr 2019-000081  

16 

6.  Svar på motion från Rolf Berg (S) gällande bygglovshantering. 
Föredragande: Elisabeth Linderoth 
Dnr 2020-000066  

19 

7.  Antagande av detaljplan för Håby Väster.  
Föredragande: Elisabeth Linderoth 
Dnr 2020-000171  

22 

8.  Taxa för plan-, lov-, kart- och plankostnader 
Föredragande: Elisabeth Linderoth 
Dnr 2020-000176  

57 

Tid: 2020-05-11 09:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: 2020-05-14, kl. 10.00 

Justeringsperson:   

Ordförande: Jan Hognert (M) 

Sekreterare: 
 

Linda Ökvist 
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118 
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122 
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Dnr 2020-000006  

125 
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131 
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Dnr 2020-000170  

133 
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Föredragande: Inez Rössberg Andersson, kl. 13.00. 
Dnr 2020-000168  

135 
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275 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-28 

 

Dnr: KS 2020-000157 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Ej offentligt sammanträde för kommunstyrelsen den 

11 maj. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att dagens sammanträde, den 11 maj 2020, ej ska vara 

offentligt.  

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 18 beslutar kommunstyrelsen om 

sammanträdena ska vara offentliga eller inte. 

 

För att minska smittspridning är det viktigt att hålla nere antal mötesdeltagare som 

samlas i lokalen.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 
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                                  Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-11 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2020-000002  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt - Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 

kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 

redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt. 

 

Inga obesvarade medborgarförslag ligger för tillfället under kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-24 

Redovisning av motioner som ej beretts färdigt 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning 

av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.      

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning 

av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    
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Motioner som ej beretts färdigt

Diarienummer Ankomstdatum Namn (Publiceras) Ärendebeskrivning Kommentar

2019-000012 2019-02-14 Hans-Joachim Isenheim 
Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP (idéburet offentlig 

partnerskap)  KS 2018-105

Anmäldes till KF 

2018-02-28

2019-000013 2019-02-14 Liberalerna i Munkedal
Motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de ideella 

organisationernas ställning i välfärdsarbetet. KS 2017-426

Anäldes till KF 

2017-11-23

2019-000038 2019-05-06 Kommunfullmäktige
Motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om handikappbadplatser i 

Munkedals kommun

Besvaras av 

nämnd 2020-03-

11
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-24 

 

Dnr: KFN 2020-000002 

  

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Redovisning av pågående medborgarförslag och 

motioner som ej beretts färdigt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska kommunstyrelsen och 

nämnderna två gånger per år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag och 

motioner som inte har beretts färdigt. 

 

Inga obesvarade medborgarförslag ligger för tillfället under kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

10 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 38    Dnr: SBN 2020–15 
 
Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner 
 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade i juni 2019 att samtliga nämnder ska redovisa 
ej besvarade motioner och medborgarförslag två gånger per år. 
 
För samhällsbyggnadsnämndens (SBN) del gäller att 

- den motion som noterats har behandlats av SBN och är på väg till KF 
- det finns inga obesvarade medborgarförslag    

 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2020-03-18 
Förteckning motion, 2020-03-18 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
Expedieras 
Kansliavdelningen 
KS 
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  2020-03-18 Dnr:SBN2020- 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade i juni 2019 att samtliga nämnder ska redovisa ej 
besvarade motioner och medborgarförslag två gånger per år. 
 
För samhällsbyggnadsnämndens (SBN) del gäller att 

- den motion som noterats har behandlats av SBN och är på väg till KF 
- det finns inga obesvarade medborgarförslag    

 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kansliavdelningen 

Elisabeth Linderoth 
 
 
 

 
Samhällsbyggnadschef  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

FÖRTECKNING MOTION 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-18 

 

  

Motion 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-02-11 1405 I Rolf Berg, 

Socialdemokraterna 

Motion från Rolf Berg, S om 

bygglovshantering 

 

Elisabeth Linderoth 2020-000046 
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                                  Kommunfullmäktiges 
arvodesberedning  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-13 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr 2019-000226  

Digital signering av protokoll  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning fick den 25 november 2019 i 

uppdrag från Kommunfullmäktige att se över justeringsarvodet efter 

beslut om digital signering av protokoll.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut KF 2019-11-25 

Arvodesbestämmelserna  

 

Yrkanden 

Hans-Joachim Isenheim (MP): Lämna arvodet oförändrat med lägg till att 

ingen förlorad arbetsförtjänst utgår.   

 

Kommunfullmäktiges arvodesberednings förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna justeringsarvodet på 0,612 % 

oförändrat med tillägg att ingen förlorad arbetsförtjänst utgår.  
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                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 139 Dnr 2019-000226 

Digital signering av protokoll  

 

Sammanfattning av ärendet 

Utveckling av digitala processer är ett av kommunens övergripande mål. 

Ett syfte är att med hjälp av digitala verktyg arbeta smartare och mer 

kostnadseffektivt. En administrativ process som bedöms kunna förenklas 

med digitalt verktyg är justering av sammanträdesprotokoll. 

 

Elektronisk signering innebär att justeringspersonen via en tjänst får 

protokollet skickat till sig med e-post. Justeringspersonen läser därefter 

igenom protokollet på tid och plats som passar och bekräftar genom en 

digital signatur. Identifiering sker via BankID eller SMS.    

 

Den elektroniska justeringen ska tillämpas på alla 

sammanträdesprotokoll, inledningsvis inte på ärenden som innehåller 

sekretessbelagda uppgifter. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 169 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att implementera arbetssättet med digital 

signering av protokoll i de fall där det är lämpligt. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt arvodesberedningen att se 

över regler gällande justeringsarvoden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att implementera arbetssättet med digital 

signering av protokoll i de fall där det är lämpligt. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt arvodesberedningen att se 

över regler gällande justeringsarvoden. 

 

Expedieras 

Administrative chefen 

Arvodesberedningen 
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                                  Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-11 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2019-000038  

Svar på motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om 
handikappbadplatser i Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Blomstrand (L) föreslår i en motion 

Att kommunfullmäktige ger Kultur och Fritidsnämnden i uppdrag att 

utreda möjligheter och kostnader för att få till stånd 

handikappbadplatser, minst en som uppfyller ovan ställda kriterier  

Att Kultur och Fritidsnämnden arbetar med en tydlig tidsplan så att minst 

en handikappbadplats är klar till sommaren 2020. 

 

Handikappbadplats finns på Gårvik (när inte vädret förstör ramp mm). 

Handikapptoalett finns i Saltkällan. 

 

Möjligheten att anordna ramp etc och toalett på samma badplats bör 

utredas. 

 

Eventuella kostnader för anläggande/drift ska redovisas. 

 

I detta motionssvar har Kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen samverkat eftersom de kommunala 

badplatserna hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-07 

Motion från Karin Blomstrand (L)  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen 

Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda 

möjligheten att anordna handikappbadplats och -toalett på badplatser i 

Munkedal. 

 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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                                  Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-11 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 22 

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen 

Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda 

möjligheten att anordna handikappbadplats och -toalett på badplatser i 

Munkedal.    
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   Munkedal 20190404 

 

  

Motion om handikappbadplatser i Munkedals kommun 

  

Idag finns det  fyra badplatser angivna på kommunens hemsida; Kolstorpevattnet i Hällevadsholm,  

Sannesjön i Hedekas samt Gårvik och Saltkällan.  

I tillgänglighetsdatabasen finns dessutom Lersjön och Kärnsjön angivna, men inte Kolstorpevattnet. 

För att göra Munkedals kommun ännu mer tillgänglig kommer Tillgänglighetsdatabasen nu att 

uppdateras och vi anser då att det är viktigt att vi har två badplatser som är fullt utbyggda som 

handikappbad. Som det är nu har Saltkällan en handikapptoa, men handikapprampen finns i Gårvik,  

vilket gör det lite problematiskt, rent praktiskt. 

För att göra tillgängligheten optimal, kan det vara bra att det finns möjlighet att kunna bada i både 

sött som salt vatten. 

Vårt förslag är att göra Saltkällans badplats och Kolstorpevattnets badplats handikappanpassade, 

med toalett, ramp ner i vattnet, hårdgjord yta mellan parkering och vattenbryn/ramp  samt eventuell 

omklädningsmöjlighet. 

Förslag till beslut;  

Att kommunfullmäktige ger Kultur och Fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheter och 

kostnader för att få till stånd handikappbadplatser, minst en som uppfyller ovan ställda kriterier 

Att Kultur och Fritidsnämnden arbetar med en tydlig tidsplan så att minst en handikappbadplats är 

klar till sommaren 2020. 

Ur ett barnperspektiv är detta enbart positivt, då det gynnar alla. 

 

För Liberalerna i Munkedal 

 

Karin Blomstrand 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

9 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 37    Dnr: SBN 2020–46 
 
Motion Bygglovshantering 
 
Rolf Berg (S) föreslår i en motion att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
ta fram ett förslag som innebär att avgiften för bygglov reduceras samt att om 
möjligt förenkla bygglovshanteringen. 
 
Kommunen har över tid genomfört förenklingar inom bygglovsområdet. Ett exempel 
är bygglovsbefrielse för tillbyggnad upp till 50 m2 för fastigheter utanför områden 
med sammanhållen bebyggelse. Andra exempel är beslut i Byggnadsnämnden om 
att generellt tillåta större komplementbyggnader än vad detaljplanen för området 
tillåter. 
 
Att sänka avgiften för endast fastigheter på ”landsbygden” är sannolikt inte möjligt. 
Att sänka taxan för alla är möjligt men förutsätter ökat kommunbidrag. Det kan 
finnas andra sätt att inom ramen för lagstiftningen förenkla hanteringen av bygglov 
mm så därför bör översynen fortsätta. 
 
Motionen bör bifallas och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda 
frågorna. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef 
Motion avseende bygglovshantering, Rolf Berg, 2020-02-10 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att reducera avgifter för 
bygglov samt att förenkla bygglovsprocessen 

 
 
Expedieras 
SBF 
KS 
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  2020-03-25 Dnr:KS 2020-66 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Motion - Bygglovshantering 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att 
utreda möjligheten att reducera avgifter för bygglov samt att förenkla 
bygglovsprocessen 

Sammanfattning 
Rolf Berg (S) föreslår i en motion att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta 
fram ett förslag som innebär att avgiften för bygglov reduceras samt att om möjligt 
förenkla bygglovshanteringen. 
 
Kommunen har över tid genomfört förenklingar inom bygglovsområdet. Ett exempel 
är bygglovsbefrielse för tillbyggnad upp till 50 m2 för fastigheter utanför områden 
med sammanhållen bebyggelse. Andra exempel är beslut i Byggnadsnämnden om att 
generellt tillåta större komplementbyggnader än vad detaljplanen för området 
tillåter. 
 
Att sänka avgiften för endast fastigheter på ”landsbygden” är sannolikt inte möjligt. 
Att sänka taxan för alla är möjligt men förutsätter ökat kommunbidrag. Det kan 
finnas andra sätt att inom ramen för lagstiftningen förenkla hanteringen av bygglov 
mm så därför bör översynen fortsätta. 
 
Motionen bör bifallas och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda 
frågorna. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Utreds senare 

Miljö 
Ingen påverkan 

Barnkonventionen 
Sannolikt ingen effekt 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Rolf Berg 
SBN 

Elisabeth Linderoth 
 

Henrik Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef 
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Motion avseende bygglovshantering  

Att bo och verka på Sveriges landsbygd betyder ofta att såväl enskilda som företag lever 

under villkor som försvårar tillvaron. En del är självvalt och utgör landsbygdens naturliga 

förutsättningar. När det gäller regelverk, avgifter och andra styrande villkor är det däremot 

möjligt att förändra så att tillvaron underlättas. Under lång tid har Munkedals kommun haft 

ambitionen att genomföra förändringar som underlättar för kommuninvånarna. Utbildningen 

”Förenkla helt enkelt” är exempel på detta, en utbildning som såväl politiker som tjänstemän 

deltagit i.  

Under åren har det genomförts förenklingsåtgärder men det återstår mycket. Ett område som 

behöver belysas är bygglovshanteringen för enfamiljsbostäder. Det handlar ofta att bygga ett 

nytt hus på en jordbruksfastighet. En ny generation har förvärvat gården och vill bo i ett 

ändamålsenligt och energisnålt nytt hus. Dagens bygglovshantering upplevs både dyr och 

onödigt omständlig.  

Jag föreslår därför att:  

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag ta fram ett förslag som innebär att avgiften för 

bygglov reduceras samt att om möjligt förenkla bygglovshanteringen.  

 

 

För Socialdemokraterna i Munkedal  

Rolf Berg 

Hedekas 2020-02-10 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 34    Dnr: SBFV 2015–61 
 
Antagande av detaljplan för Håby Väster 
 
Planens syfte är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde inom planområdet. 
Området som föreslagits har ett strategiskt läge i regionen med närhet till 
motorväg. Gods som ska transporteras via vägtransporter bör lämpligen lokaliseras 
på platser där det finns kapacitet i befintlig infrastruktur och vid större knutpunkter 
i det nationella vägnätet. Den stora mängden gods som hanteras utmed väg E6 gör 
läget mellan Gläborgs- och Håbymoten väl lämpat ur lokaliseringssynpunkt. 
Detaljplanen för området direkt öster om planområdet, del av Skinnfälleröd 1:1, 
Bäckevall 1:8 m.fl., ”Håby logistikcentrum”, vann laga kraft 2014-01-20. Den 
aktuella planen är en utvidgning av det intilliggande verksamhetsområdet. 
 
Planområdet ligger cirka en kilometer väster om Håby samhälle i Munkedals 
kommun. Områdets areal är cirka 5,3 ha. I öster utgörs planområdets gräns av ett 
dike och ansluter där mot detaljplanen för Håby logistikcentrum. I söder avgränsas 
området av väg 832 (gamla E6). I väster ansluter plangränsen till en administrativ 
traktgräns som delvis motsvaras av en stenmur i landskapet. Mot norr har gränsen 
lagts med Håby logistikcentrums avgränsning norrut som utgångspunkt. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-04-15 
Planbeskrivning, 2020-04-15 
Utlåtande 2020-04-15 
Karta antagande 
Fastighetskarta 
 
Beslut 
 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet för Håby 
Väster, daterad 2020-04-15 
 

 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Håby Väster, daterad 2020-04-15 
 
 
Expedieras 
SBF 
KS 
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  2020-04-15 Dnr: SBFV 2015-61

      

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Antagande av detaljplan för Håby Väster 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet för Håby Väster, 
daterad 2020-04-15 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Håby Väster, daterad 2020-04-15 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde inom planområdet. 
Området som föreslagits har ett strategiskt läge i regionen med närhet till motorväg. 
Gods som ska transporteras via vägtransporter bör lämpligen lokaliseras på platser 
där det finns kapacitet i befintlig infrastruktur och vid större knutpunkter i det 
nationella vägnätet. Den stora mängden gods som hanteras utmed väg E6 gör läget 
mellan Gläborgs- och Håbymoten väl lämpat ur lokaliseringssynpunkt. Detaljplanen 
för området direkt öster om planområdet, del av Skinnfälleröd 1:1, Bäckevall 1:8 
m.fl., ”Håby logistikcentrum”, vann laga kraft 2014-01-20. Den aktuella planen är en 
utvidgning av det intilliggande verksamhetsområdet. 
 
Planområdet ligger cirka en kilometer väster om Håby samhälle i Munkedals 
kommun. Områdets areal är cirka 5,3 ha. I öster utgörs planområdets gräns av ett 
dike och ansluter där mot detaljplanen för Håby logistikcentrum. I söder avgränsas 
området av väg 832 (gamla E6). I väster ansluter plangränsen till en administrativ 
traktgräns som delvis motsvaras av en stenmur i landskapet. Mot norr har gränsen 
lagts med Håby logistikcentrums avgränsning norrut som utgångspunkt.  
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Planarbetet har finansierats av kommunen, liksom förvärv av mark. Den planlagda 
marken kommer att säljas. 

Miljö 
Har utretts i planarbetet 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: SBF 

Elisabeth Linderoth 
 
 
 

Henrik Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef 
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PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar:  

- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (detta dokument) 
- Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000 (A1) 
- Fastighetsförteckning 
- Behovsbedömning för MKB 
- Samrådsredogörelse, 2014-11-24 
- Granskningsutlåtande, 2020-04-15 

Utredningar: 

- Arkeologisk utredning. Riksantikvarieämbetet UV Väst, 2014-03-31. 
- Geoteknisk utredning, PM. Golder Associates AB, 2014-07-07. 
- Naturvärdesinventering. Naturcentrum AB, 2014-07-08. 
- Komplettering av PM Geoteknik. Golder Associates AB, 2015-02-18. 
- Trafikutredning Håby/Gläborg. Ramböll, 2014-12-22. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planens syfte är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde utmed väg E6. Området är 
strategiskt beläget i regionen med närhet till motorväg och järnväg. Gods som ska 
transporteras via vägtransporter lokaliseras lämpligen till platser där det finns kapacitet i 
befintlig infrastruktur och vid större knutpunkter i det nationella vägnätet. Den stora mängden 
gods som hanteras utmed väg E6 gör läget mellan Gläborgs- och Håbymoten synnerligen väl 
lämpat ur lokaliseringssynpunkt. Detaljplanen för området direkt öster om planområdet, del 
av Skinnfälleröd 1:1, Bäckevall 1:8 m.fl., ”Håby logistikcentrum”, vann laga kraft 2014-01-
20. Den aktuella planen är en utvidgning och komplettering av det planerade intilliggande 
verksamhetsområdet.  

Platsen är bullerstörd sedan tidigare genom närheten till väg E6, väg 832 (gamla E6) samt 
omgivande verksamheter och lämpar sig således inte för rekreation eller annan typ av be-
byggelse som bostäder. Avståndet till bostäder eller annan bebyggelse känslig för buller och 
andra störningar är långt. 
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För att få plan markyta i planområdets nordvästra del behöver ett oundvikligt berguttag ske. 
En stor andel av massorna kommer att användas för markarbeten inom den aktuella 
detaljplanen samt även inom angränsande plan. Resterande bergmassor avses avsättas i 
närområdet. 

 
Orienteringskarta 

 

Genomförandet av verksamhetsområdet förutsätter att tillfartsvägen till det färdiga området 
sker via den lagakraftvunna detaljplanen i öster, ”Håby Logistikcentrum”. 

Kvartersmarken har användningsbestämmelsen J och Z för industri och verksamheter, vilket 
omfattar all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. Även partihandel med 
lagervaror tillåts. Planområdet innehåller därutöver grönytor och dammar som fungerar som 
utjämningsmagasin för dagvatten och ger möjlighet till rening och sanering vid ytliga utsläpp. 

Stora delar av området har ett stort lerdjup med sättningsbenägen mark. 
Verksamhetsbyggnader får endast uppföras på delar av området med god stabilitet. En 
reglering av maximal markbelastning införs för att säkerställa stabiliteten. 
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Infart till verksamhetsområdet sker från väg 832 via en industrigata som planlagts i den intil-
liggande detaljplanen för Håby logistikcentrum. En utfart till väg 832 där endast högersväng 
tillåts föreslås i planområdets västra del. 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 
Vid utarbetandet av denna detaljplan har kommunen gjort en lämplighetsprövning enligt 2 
kap. plan- och bygglagen. Kommunen bedömde då att planen uppfyller kraven i 3 och 4 
kapitlen i miljöbalken (MB). Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i 
enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. Inga 
riksintressen för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv, Natura-2000 område eller andra 
områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. Kommunen bedömer att planen 
medför en långsiktigt god hushållning med mark och energi samt att   redovisad användning 
kan anses vara den mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande 
behov. Kommunen gjorde bedömningen att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. 

PLANDATA 

LÄGE, AREAL OCH AVGRÄNSNING 

Planområdet ligger cirka en kilometer väster om Håby samhälle i Munkedals kommun. 
Områdets areal är cirka 5,3 ha. I öster utgörs planområdets gräns av ett dike och ansluter där 
mot detaljplanen för Håby logistikcentrum. I söder avgränsas området av väg 832 (gamla E6). 
I väster ansluter plangränsen till en administrativ traktgräns som delvis motsvaras av en sten-
mur i landskapet. Mot norr har gränsen lagts med Håby logistikcentrums avgränsning norrut 
som utgångspunkt.  

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Detaljplanen berör del av fastigheten Skinnfälleröd 1:1 och Gläborg 1:9. Fastigheterna ägs av 
Munkedals kommun. 
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Planområdets avgränsning 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

RIKSINTRESSEN 

Planområdet ligger inte inom något område av riksintresse eller Natura 2000. Det ligger c:a 
150 m från E6 som är riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. Hänsyn ska tas 
till riksintresset vid planering och exploatering. Till granskningsskedet har planen 
kompletterats med en trafikutredning (Ramböll 2014-12-22) som beskriver den gemensamma 
påverkan från fyra nya detaljplaner i Håby på trafikvolymen på de närmaste trafikplatserna.  

ÖVERSIKTLIGA PLANER 

Detaljplanen överensstämmer i huvudsak med kommunens översiktsplans (ÖP 14) intentioner 
för området. Området är angivet som framtida verksamhetsområde alternativt bergtäkt.  

Exploateringen av skogsmarken innebär ett uttag av berg. Kommunens motiv för att ta denna 
mark i anspråk är att det är angeläget att få till verksamhetsområden med goda 
grundförhållanden utmed E6. Det lokala uttaget av berg för beredningen av marken för 
verksamhetsändamål innebär minimerade transporter i samband med exploateringen. 
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I översiktsplanen beskrivs hur samhällsplaneringen kan bidra till målet om en hållbar utveck-
ling genom ett antal planeringsprinciper. Bland annat anges att nya verksamhetsområden bör 
lokaliseras till trafikplatserna Håby, Gläborg och Dingle längs E6 för att minimera behovet av 
transporter och för att kunna samordna teknisk service, kollektivtrafik m.m. En ökad lokal 
miljöbelastning i form av tung fordonstrafik har därför bedömts vägas upp av det över-
gripande målet om minskade transporter. 

DETALJPLANER 

Planområdet saknar detaljplan. 

Planen ansluter i öster till Detaljplan för del av Skinnfälleröd 1:1, Bäckevall 1:8 m.fl., ”Håby 
logistikcentrum” (laga kraft 2014-01-20).  

I Håby samhälle finns äldre byggnadsplaner och en plan för ett nytt handelsområde, Ändring 
av detaljplan för Håby Lycke 1:53 m.fl (laga kraft 2014-02-14).  

Fastigheten Gläborg 1:7 söder om väg 832 är obebodd och saknar detaljplan. 

LOKALA MILJÖMÅL 

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har 2014 antagit måldokumentet Vision 2025. 
Kommunens bedömning är att planförslaget ligger i linje med denna vision. I måldokumentet 
anges fem övergripande mål för kommunen. Dessa ska ligga till grund för all utveckling i 
kommunen. Relevant för planförslaget är framför allt visionen om ett hållbart växande 
samhälle. En hållbar utveckling omfattar de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
dimensionerna. Den biologiska mångfalden ska bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställas 
och andra mål inte äventyras.  

Planen tar hänsyn till dessa miljömål genom att undanta områden som har höga naturvärden 
från exploatering, genom omhändertagande av dagvatten för att minimera utsläpp och påver-
kan på omkringliggande områden och genom att ta i anspråk mark som redan är starkt 
påverkad av infrastrukturella satsningar. Cirka 2,3 ha mark för livsmedelsproduktion 
försvinner dock.  

Planens genomförande innebär även att arbetstillfällen skapas, vilket också är en del i 
kommunens vision om en hållbar utveckling. 

BEHOVSBEDÖMNING 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken (MB) 6 
kap. 11 § för aktuell detaljplan och bedömt att planens genomförande inte medför risk för 
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betydande miljöpåverkan, och att en miljöbedömning med särskild miljökonsekvens-
beskrivning därmed inte behöver göras för planen (se även under konsekvensbeskrivningen). 

ÖVRIGA KOMMUNALA BESLUT 

Kommunstyrelsen i Munkedals kommun beslutade 2010-09-15 om att ge Tillväxt- och kultur-
enheten i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för aktuellt område. Planärendet hand-
läggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen SFS 2010:900. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Områdets östra och centrala delar består av jordbruksmark som sluttar nedåt mot en nord-
sydlig dalsänka som utgör områdets östra gräns. Den nordvästra delen utgörs av ett brant 
bergsparti som huvudsakligen täcks med granskog, medan den sydvästra delen utgörs av f.d. 
tomtmark med några lövträd och en mindre grusväg. Jordbruksmarkens nivåer varierar från 
36 m över havet i väster till ca +26 m i öster. Bergspartiets högsta delar ligger på +69 m inom 
planområdet.  

Inga ytvattenförekomster finns inom planområdet.  

NATURVÄRDE 

En naturvärdesinventering har utförts under våren 2014 av Naturcentrum AB. Inga miljöer 
bedöms som viktiga potentiella livsmiljöer eller övervintringsplatser för arter i artskydds-
förordningen. En ekskog som utpekas i länsstyrelsens lövskogsinventering tangerar 
utredningsområdet i väster. Två grova ekar i kanten av Gläborg 1:9 bedöms ha påtagligt 
naturvärde. En rödlistad art, skogsalm, hittades i inventeringsområdet. Alm är ett starkt 
minskande trädslag i Sverige, men lokalt vanlig. Det aktuella exemplaret är relativt klent och 
knappast mer än 50 år gammal. Delar av inventeringsområdet bedömdes som lämpliga miljöer 
för den skyddade arten hasselsnok.  

Konsekvenser av en exploatering av området innebär att smådjur och fåglar förlorar en del 
lämpliga miljöer. Inga hotade eller naturvårdsintressanta arter påverkas dock. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

En geoteknisk utredning för området har utförts av Golder Associates AB. Inom och i nära 
anslutning till det aktuella undersökningsområdet har en geoteknisk undersökning tidigare 
utförts av BohusGeo AB vilken utgjort geotekniskt underlag för den aktuella utredningen.  
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Undersökningarna inom lerområdena visar på ett djup till fast botten som varierar mellan c:a 
10 m och 40 m. De grundare partierna återfinns i den norra delen av området, nära berget, 
vilket tyder på att berget sluttar brant under leran. Dessa undersökningar visar också på att 
jordlagerföljden i området generellt utgörs av ca 1,5-2 m silt och torrskorpelera, följt av ett 
siltigt lerlager med en mäktighet som varierar mellan ca 8,5 m och 38,5 m. Lerlagret vilar på 
en friktionsjord ovan berg. På större djup har kvicklera påträffats. 

En komplettering av PM Geoteknik efter SGI:s synpunkter har gjorts till granskningsskedet.  

Stabilitet 

I den södra delen av aktuellt undersökningsområde sluttar markytan mot öster med en lutning 
på ca 1:17 och med en nivåskillnad i slänten på som mest 12 m. Stabiliteten har analyserats i 
en representativ sektion för såväl befintliga förhållanden som för markanvändning enligt 
detaljplanen. 

Stabilitetsförhållandena inom det aktuella området är tillfredsställande goda och uppfyller 
gällande rekommendationer, enligt IEG:s rapport 4:2010. Stabilitetsförhållandena i under-
grunden anses inte påverka eller begränsa utformningen av detaljplanen och framtida 
exploatering. Det krävs därmed inga ytterligare åtgärder, restriktioner och/eller 
planbestämmelser med avseende på stabiliteten utöver att säkerställa de maximala ytlaster 
som legat till underlag för stabilitetsberäkningarna. 
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Planområdet sett från väg 832 
 

 
Utblick från planområdets västra del mot väg 832 och E6 

 

Sättningar och grundläggning 

Leran i området är svagt överkonsoliderad och påförande av relativt små laster kommer att 
generera sättningar. För att undvika sättningar inom uppfyllnadsytor kan lättfyllning eller 
grundförstärkning med kalkcementpelare utföras. 

Grundläggningen av nya byggnader beror av byggnadernas art och utformning. Då mark-
förhållandena varierar stort inom planområdet kommer dock pålgrundläggning med stor 
sannolikhet bli aktuellt för att undvika problem och risker i ev. nya anläggningar inom ler-
områdena. Exakt utformning av grundläggning detaljprojekteras inför byggskedet. 

Schakt- och fyllnadsarbeten 

Generellt gäller att vid eventuella djupare schakter (t.ex. ledningsschakter) kan spontning 
krävas. Vid schaktarbeten med och utan spont skall hänsyn tas till risken för stabilitetsbrott. 
Schaktslänter och sponter skall anpassas efter jordlagrens uppbyggnad och hållfasthet, samt 
med beaktande av förekommande belastningar och pågående trafik intill schakt. 

Vid arbeten inom området skall stabiliteten beaktas vid utförande av lokala schakter och upp-
fyllnader. Uppfyllnader kommer att medföra framtida marksättningar. 
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MARKRADON 

På huvuddelen av området är leran så tät att marken bedöms som lågradonmark. Byggnader 
som uppförs på berggrund ska utföras med radonskyddat utförande.  

FORNLÄMNINGAR OCH KULTURHISTORIA 

En arkeologisk utredning inom fastigheten Skinnfälleröd 1:1 samt förundersökning av den 
sedan tidigare kända boplatsen RAÄ Håby 301 har utförts av Riksantikvarieämbetet UV Väst 
under mars 2014. Den arkeologiska utredningen påträffade inga andra fornlämningar inom 
området. Rester av ett torp från senare delen av 1800-talet påträffades, vilket dock inte äger 
skydd enligt kulturminneslagen. Förundersökningen av Håby 301 visade att denna inte hade 
ett sådant antikvariskt värde att vidare undersökning är motiverad. 

OMGIVNINGAR OCH SERVICE 

I norr och öster omges planområdet idag av jordbruksmark. Österut finns ett fåtal bostadshus 
på drygt 500 meters avstånd från plangränsen. Ett bostadshus cirka 150 meter österut har lösts 
in av kommunen. På andra sidan väg 832, 20 meter söder om plangränsen, ligger fastigheten 
Gläborg 1:7, som är obebyggd. Cirka 150 meter söder om plangränsen går väg E6, vilket i 
hög grad präglar området både visuellt och i form av buller.  

En knapp kilometer åt öster finns Håby samhälle med viss service i form av t.ex. restaurang. 
Ett nytt område för handel planeras i Håby. Detaljplanen för detta vann laga kraft i början av 
2014. Närmaste övriga service finns i Munkedal eller Dingle. 

REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Området bedöms ha ett begränsat rekreationsvärde med tanke på störningar från vägar, brist 
på attraktiva målpunkter i området samt att det inte är en del av ett sammanhängande natur-
område.  

TRAFIK 

Biltrafik 

Planområdet innehåller en grusväg som leder till den tidigare bebyggda tomten Gläborg 1:9. 
Härifrån nås också transformatorstationen som ligger inom planområdet.  

Väg 832, Håbyvägen, som går direkt söder om plangränsen är hastighetsbegränsad till 70 
km/h. Trafikmängden har enligt Trafikverket 2009 uppmätts till c:a 2700 fordon per dygn 
varav c:a 10 % lastbilar. En utfart från fastigheten Gläborg 1:7 på andra sidan väg 832 finns 
mittemot den nuvarande grusvägens läge.  
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E6 har anslutningar till Håbyvägen vid Gläborgsmotet cirka 400 meter väster om planområdet 
och vid Håbymotet drygt 1,5 km öster om planområdet. 

Gång- och cykelvägar 

Ingen gång- eller cykelväg finns i området. Vägrenen utmed väg 832 är mycket smal. Inom 
planområdet sträcker sig en före detta landsväg i nord-sydlig riktning mellan skogsområdet 
och åkermarken. Den kan idag karakteriseras som en stig som eventuellt är körbar för jord-
bruksredskap.  

Kollektivtrafik 

Väg 832 trafikeras av tre busslinjer. I dagsläget finns närmaste hållplats vid Gläborgsmotet 
cirka 350 meter väster om plangränsen.  

Järnväg 

I översiktsplanen för Munkedal illustreras en möjlig anslutning till järnvägen Lysekilsbanan, 
som går ca 700 meter norr om planområdet, med två alternativa järnvägsreservat illustrerade 
inom ytan för denna detaljplan. I den intilliggande planen för Håby logistikcentrum illustreras 
också en möjlig framtida järnvägssträckning. På Lysekilsbanan går i dagsläget dock varken 
gods- eller persontrafik och underhållet har dragits in. Beslut om Lysekilsbanans framtid 
kommer att fattas under slutet år 2021. 

STÖRNINGAR OCH RISKER 

Farligt gods 

Väg E6 är primär led för transporter med farligt gods. Länsstyrelserna i Skåne län, 
Stockholms län och Västra Götalands län har utvecklat en policy för markanvändning i 
anslutning till transportleder för farligt gods (Länsstyrelsen 2006). Denna policy anger ett 
riskhanteringsavstånd av 150 meter från transportleden. Vid framtagande av detaljplaner inom 
riskhanteringsavståndet skall riskerna som orsakas av farligt gods särskilt beaktas. En liten del 
av planområdet ligger inom 150 m avstånd från E6. Denna del av området består av GC-väg 
samt ett grönområde mellan väg 832 och industrigatan. Dessa ytor får inte bebyggas och är 
inte ytor där människor kan förväntas att vistas stadigvarande. En särskild riskanalys för 
farligt gods har därför inte bedömts vara nödvändig.  

Ledningar 

I områdets östra gräns löper tre stolpburna 130 kV kraftledningar som förvaltas av Vattenfall 
AB. Vattenfall planerar en ny dragning av dessa över planområdet. Den förändrade 
dragningen är avhängig en ny linjekoncession. Det är idag oklart om koncessionen blir av, 
men om så blir fallet kommer en av de tre ledningarna i samband med den nya dragningen att 
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grävas ner. Starkströmsledningarna har ett säkerhetsområde om 20 meter på ömse sidor om 
ledningarna. I detta område ska människor inte vistas mer än tillfälligt.  

Buller 

Området är utsatt för buller från E6 och väg 832. Efter exploateringen av Håby logistik-
centrum i öster kommer även detta att utgöra en extern bullerkälla. En bullerutredning samt en 
utredning av bullerdämpande åtgärder längs med Håbyvägen genomfördes i samband med 
detaljplanen för Håby logistikcentrum. Bullerdämpande åtgärder för fastigheter i Håby fast-
ställdes i samband med detaljplanen för handelsområdet Håby Lycke 1:53 m.fl. (2007). 
Detaljplanen för handelsområdet har därefter ändrats (laga kraft 2014-02-14), så att en mindre 
exploatering än tidigare tillåts och därmed mindre trafikmängder alstras.  

Miljökvalitetsnormer för luft 

De mätningar som gjorts av Luftvårdsförbundet för västra Sverige, Luft i Väst, visar att inga 
miljökvalitetsnormer för föroreningar i utomhusluften överskrids i Munkedal. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten 

Vatten- och spillvattenledningar finns vid väg 832:s lågpunkt väster om Håby samhälle. Dag-
vatten tas på åkermarken om hand genom diken och markdränering norr- och österut. 

Ledningar och nätstationer 

Fortum äger elnätet i området. I väster finns en transformatorstation som troligen kan försörja 
planområdet. I anslutning till denna finns ledningar i marken på Gläborg 1:9. Ledningar finns 
även utmed väg 832. De tre nord-sydliga luftledningarna som förvaltas av Vattenfall försörjer 
inte det aktuella området.  

PLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 

LANDSKAPSBILD 

Detaljplanen innebär en stor förändring av landskapsbilden. Åkermarken och skogsmarken 
ska övergå till verksamhetsmark. Stora delar av marken inom området planas ut och hårdgörs. 
Berget som idag är skogsmark ska delvis plansprängas. En som mest 25 meter hög bergvägg 
kommer att skapas. Denna kommer till största delen att skymmas av den nya bebyggelsen. 

Verksamhetsytorna kan komma att terrasseras i några plan. Ytorna bör av praktiska skäl 
kunna vara så horisontella som möjligt, men höjdskillnaden inom åkermarken på 10 meter gör 
det olämpligt med tanke på såväl landskapsbild som stabilitet och sättningar att anlägga en 

37



 
DETALJPLAN FÖR DEL AV SKINNFÄLLERÖD 1:1 OCH GLÄBORG 1:9,  
”VERKSAMHETSOMRÅDE HÅBY VÄSTER”, MUNKEDALS KOMMUN 
 
ANTAGANDEHANDLING 2020-04-15 

 

 
15 

 

enda sammanhängande, horisontell yta med hjälp av stora uppfyllnader och urschaktningar. 
En terrasserad yta begränsar eventuellt framtida verksamheters utvecklingsmöjligheter något. 
I gengäld blir ytan bättre anpassad till det befintliga landskapets nivåer.  

Skapandet av bergväggen innebär ett ingrepp i landskapsbilden som inte kan återställas. 
Kommunen har dock gjort bedömningen att behovet av att lokalisera industri- och 
verksamhetsområden till knutpunkter i det nationella vägnätet väger tyngre. Bergväggen 
kommer också att utgöra ett förhållandevis underordnat inslag i landskapsbilden, i jämförelse 
med den nya bebyggelsen och de nya hårdgjorda ytorna. 

BYGGSKEDET 

Med byggskedet avses här bergschakten och de moment som ingår i den, t.ex. avverkning av 
skog och transport av material. Uttaget av berg föreslås på en yta i planområdets nordvästra 
del om cirka 1,5 ha. Den totala schaktvolymen beräknas till c:a 170 000 m3, vid en 
släntlutning på 10:1, varav huvuddelen är fastkubik berg. Övergångszonen mellan berg och 
jord är dock inte närmare undersökt, så en viss andel av den totala mängden beräknas vara 
jordschakt. En hel del av bergsmassorna kan komma att användas till hårdgörning av 
kvartersmarken inom detaljplanen och även inom den angränsande detaljplanens 
kvartersmark. De bergsmassor som blir över kommer att säljas, t.ex. som ballastmaterial för 
användning inom vägbyggen. Uttaget av berg kommer att generera buller och annan 
miljöpåverkan. Det är miljönämnden i mellersta Bohuslän som hanterar tillstånd relaterade till 
bland annat krossverksamhet och återvinning av material samt övrig miljöpåverkan. 

Genomförande 

Borttagandet av berget sker genom att växtlighet och jordtäcke avlägsnas, varefter berget 
sprängs loss, krossas och sorteras. En stor andel av materialet kommer att användas inom 
aktuellt och angränsande planområde. Resterande material kommer att transporteras ut med 
lastbil i riktning mot Gläborgsmotet. När borttagandet avslutats skapas en plan yta och 
marken iordningställs för uppförande av byggnader.  

Miljöpåverkan 

Borttagandet av berget ger upphov till ett antal miljöpåverkande faktorer, t.ex. transporter, 
hantering av bränslen och kemikalier, dagvattenhantering, buller, damning, vibrationer m.m. 
Detta regleras i kontroll- och åtgärdsprogram i byggskedet. Miljönämnden ger tillstånd till 
bland annat krossverksamhet och återvinning av material samt och reglerar verksamheten med 
avseende på bland annat miljöpåverkan. 

Säkerhet 

Verksamhetsområdet utgör ett industriområde dit allmänheten inte har tillträde. Regler kring 
t.ex. sprängning, skydd av personal m.m. regleras i annan lagstiftning. Innan bebyggelse upp-
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förs ska bergskärningar undersökas med avseende på stabilitet och blocknedfall. Skrotning av 
bergssidor ska ske innan området tas i bruk.  

Slutlig utformning 

När byggskedet har avslutats och bergssidorna skrotats skapas en ändamålsenlig yta för 
verksamhetsändamål. Lämpliga nivåer kommer att anpassas med hänsyn till stabilitet och 
sättningar. I schaktbotten lämnas en jämn yta täckt med grus. Ytan ges en viss lutning mot 
öster för att säkerställa avrinning. Kraven regleras i avtal mellan kommunen och ny 
fastighetsägare. 

BEBYGGELSE 

Planområdet skräddarsys inte för en specifik verksamhet, utan kommunen avser att sälja 
exploateringsbar mark till en eller flera intressenter. Generella regler för byggnaderna inom 
området har därför eftersträvats i planen. De byggnader och verksamheter som kan bli 
aktuella på området är till exempel lagerhantering med lagerhallar och tillhörande kontor. 
Partihandel tillåts inom planbestämmelsen industri, dock inte livsmedel eller dagligvaror.  

Utformning av byggnader 

För byggnader i områdets norra del föreslås en högsta nockhöjd på 25 meter för att anpassa 
sig till den visuella effekten av den bakomliggande bergväggen. På ytan närmast väg 832 
föreslås en högsta nockhöjd på 12 meter. Stora byggnader förses lämpligen med så kallade 
gröna tak, d.v.s. tak med växtlighet för att fördröja regnvatten och avlasta vattenmagasinen 
vid stora regnmängder. Gröna tak lämpar sig bäst med en låg taklutning. Maximal taklutning 
för huvudbyggnader är 35°.  

Verksamheterna tillåts annonsera sig mot trafiken på väg 832 och E6. Skyltningen ska 
inarbetas i byggnadernas fasader.  

Tillgänglighet 

All angöring till kontorsbyggnader ska vara tillgänglig. Handikapplatser ska finnas intill 
kontorens entréer. Tillgängligheten till verksamheter regleras utifrån gällande regler för 
arbetsplatsers utformning. 

Stängsel 

Verksamhetsområdet kommer sannolikt att vara inhägnat, med en grind för in- och utfart. 
Stängsel får endast uppföras på kvartersmarken och kräver bygglovsansökan.  
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MARKFÖRHÅLLANDEN 

Planen innebär omfattande markarbeten inom området med förflyttning av massor. För att 
säkerställa god stabilitet och måttliga sättningar föreskrivs största tillåtna markbelastning 
inom området med planbestämmelse. En utformning av området enligt detaljplanen innebär 
avschaktningar i slänten, medan endast ett litet område behöver fyllas ut.  

Marklov krävs för schaktning och fyllning. 

NATUR- OCH PARKMARK 

Grönområden 

Inom planområdet finns användningsbestämmelserna NATUR på allmän platsmark som 
omfattar en mindre del av jordbruksmarken norr om kvartersmarken samt en yta närmast väg 
832. Den förstnämnda delen genomkorsas av ledningar och lutar förhållandevis mycket, och 
lämpar sig därför varken för jordbruk eller för skötselkrävande parkmark. Den sistnämnda 
delen utgör en buffertzon som inte får bebyggas mellan väg 832 och kvartersmarken. Det är 
dock inte ytor som är av intresse för allmänhetens rekreation. Avsikten med beteckningen 
Natur är icke anlagd mark, som endast kräver ett litet inslag av skötsel som viss röjning och 
städning. Ansvaret för skötseln ligger på fastighetsägaren. Naturmarken får inte bebyggas. 

En eller flera dammar för hantering av dagvatten finns på kvartersmarken. Detta område 
kommer att vara inhägnat men är åtkomligt för fåglar och mindre djur. Dammar ska utformas 
som våtmark med öppen vattenyta och omgivande naturlik vegetation vilket ger 
skönhetsvärden och bidrar till den biologiska mångfalden.    

FORNLÄMNINGAR 

Den enda kända fornlämningen inom planområdet, boplatsen Håby 301, anses av Riks-
antikvarieämbetet vara dokumenterad och får tas bort i samband med detaljplanens 
genomförande. Skulle andra fornlämningar påträffas i samband med markarbeten i området 
ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas i enlighet med 2 kap. 10 § lagen 
om kulturminnen. 

STÖRNINGAR OCH RISKER 

Buller 

Under byggskedet kommer buller att genereras framför allt under den tid som borttagandet av 
bergmassor pågår. Generellt gäller att riktlinjer för byggbuller enligt NFS 2004:15 (Natur-
vårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser) inte får överskridas under byggskedet. 
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Det är miljönämnden som beslutar om vilka bullervärden som ska efterföljas och var och vid 
vilka tider krossning får ske. 

Verksamhetsområdet bedöms inte ge upphov till buller som överskrider riktvärdena för 
externt industribuller i riktning mot bostäder i norr eller öster. Mellan området och bostäder i 
öster ligger Håby logistikcentrum. Inga bostäder finns inom 500 m från planområdet. 
Fastigheten Gläborg 1:7 är obebodd och byggnaden riven. Utveckling av fastigheten tillåts 
heller inte på grund av dess bullerutsatta läge samt att den ligger inom skyddsavståndet 30 
meter från lokalvägen och inom riskhanteringsavståndet 150 meter från E6. En särskild 
bullerutredning för verksamhetsområdet har därför inte bedömts som nödvändig.  

I bullerutredningen för detaljplanen för Håby verksamhetsområde beräknades genomförandet 
av planen endast medföra en obetydlig ökning av trafikbuller. Ökningen beräknades till 250 
rörelser per dygn vid full utbyggnad, varav 40 % tung trafik. Den aktuella detaljplanen kan 
förväntas innehålla likartade verksamheter. I trafikutredningen som gjorts till 
granskningsskedet av planen har trafikalstringen för Håby Väster bedömts till 70 fordon 
(årsmedeldygnstrafik, ÅDT), med 15 fordon under maxtimmen. Den aktuella detaljplanen har 
en mycket liten andel av den totala trafiksiffran för de fyra planerade områdena i Håby, som 
totalt uppgår till 14220 fordon ÅDT. Det har därför bedömts att genomförandet av 
detaljplanen inte kommer att innebära betydande ökning av trafikbuller. En uppföljning med 
mätningar bör ske när planområdena är utbyggda, så att man kan vidta ytterligare 
bullerdämpande åtgärder ifall riktvärdena överskrids.  

Farligt gods 

För att säkerställa utrymning vid olyckor med farligt gods eller brand på väg 832 ska 
utrymningsvägar från byggnader orienteras i riktning norrut inom byggrätten närmast väg 
832.  

Starkströmsledningar 

Ingen bebyggelse tillåts inom skyddsavståndet 20 meter från ledningarna. På uppställnings-
ytan vistas inte människor mer än tillfälligt och verksamhet sker endast under korta tids-
intervaller i detta område. 

Brandsäkerhet 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samband med exploatering. Fastighetsägaren 
ansvarar för detta. 

Radon 

Radonmätning görs i samband med uttag av berg. Åtgärder med anledning av förekomst av 
radon i byggskedet hanteras i samband med bygglov. Byggnader ska uppföras med radon-
skyddat utförande. 
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Risker vid projektering och exploatering 

Intill området finns idag bebyggelse i form av några byggnader söder om området. Dessa står 
dock på berg och bör enligt den geotekniska utredningen inte påverkas under byggskedet. 
Håbyvägen i söder och det planerade logistikcentret i öst löper dock risk att påverkas, särskilt 
då kvicklera påträffats i området. Sprängnings- och pålslagningsarbeten som ger upphov till 
vibrationer måste beaktas vid utförande så att de inte medför skador eller risker på omkring-
liggande anläggningar. I byggskedet måste också stabiliteten för temporära schaktslänter för 
t.ex. ledningsstråk beaktas. 

I den geotekniska utredningen för detaljplanen har stabilitetsberäkningar utförts enligt IEG:s 
rapport 4:2010. Med hänsyn till förekomsten av kvicklera och områdets närhet till Håbyvägen 
rekommenderar utredningen följande säkerhetsfaktor för nyexploatering/planläggning, vilket 
motsvarar den högre säkerhetsfaktorn enligt IEG:s rapport: 

Fc ≥ 1,7 
Fkomb ≥ 1,5 
 
Risker för olyckor i samband med projektering och exploatering av området, t.ex. vid 
schaktning och uttag av berg, regleras i lagstiftning och säkerställs i kontrollplaner för 
respektive skede.   

TRAFIK 

Biltrafik 

Detaljplanen föreslår att området trafikförsörjs via en industrigata parallellt med väg 832. 
Denna är en förlängning av den planerade industrigatan i angränsande detaljplan. Gatan är 9,5 
m bred och har sin infart cirka 170 m öster om planområdet.  

En utfart med endast högersväng föreslås för att undvika att trafik korsar väg 832 och för att 
leda trafiken från verksamhetsområdet mot Gläborgsmotet.  

En trafikutredning har gjorts (Ramböll 2014-12-22) för att utreda hur fyra aktuella 
detaljplaner – Håby väster, Håby söder, Håby handelsområde och Håby logistikcentrum – 
kapacitetsmässigt påverkar trafikplatserna Håby och Gläborg. Slutsatsen är att belastningen på 
cirkulationsplatserna blir måttligt höga. Den förväntade kötiden blir dock så liten att den 
ökade belastningen inte anses påverka trafiken nämnvärt. Problem med köer på ramperna 
väntas inte uppstå med dagens trafikbelastning. 

Den aktuella planen beräknas bidra med mindre än 0,5 % av den totala trafikalstringen från de 
fyra detaljplanerna.  
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Översiktligt trafiknät 

 

Gång- och cykeltrafik 

I samband med genomförandet av planen kan en gång- och cykelväg anläggas längs med väg 
832. Område för detta är avsatt i planen. GC-vägen föreslås med en bredd av 2,25 meter vilket 
är standard för måttlig gång- och cykeltrafik. 

För gång- och cykeltrafiken är ett genomförande av planen en del av planerna på en samman-
hängande gång- och cykelväg från Håby till Gläborgs trafikplats. Genomförandet av planen 
innebär att en delsträcka färdigställs. Genomförandefrågor och kostnader för utbyggnaden av 
vägar och GC-väg ska regleras i avtal. 

Kollektivtrafik 

Utbyggnad av verksamhetsområdet kan innebära ett bättre underlag för kollektivtrafiken längs 
Håbyvägen. 

Järnväg 

I angränsande detaljplan för Håby logistikcentrum har en möjlig framtida järnvägssträckning 
illustrerats. Med hänsyn till höjdskillnaderna inom planområdet och behovet av samman-
hängande verksamhetsytor har bedömningen gjorts att inga bestämmelser för en ev. framtida 
järnväg bör finnas i den aktuella detaljplanen.  
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Parkering 

All parkering ska ske inom fastigheten. Omfattningen på parkering beror på typen av 
verksamhet. Minsta antal p-platser för verksamheter respektive kontor regleras i bygglovs-
skedet.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Elnät 

Planområdet kan anslutas till befintligt elnät. 

VA-nät 

Kommunalt VA-nät för dricksvatten och spillvatten byggs ut till området i samband med 
exploatering. En pumpstation kommer då att krävas. Läget för denna utreds i senare skede. 
Behovet av ev. andra VA-anläggningar för att ansluta planområdet utreds då detaljplanen 
vunnit laga kraft.   

Dagvatten 

Dagvatten ska hanteras på kvartersmarken med svackdiken och utjämningsmagasin. 
Dagvattenmagasin ska anläggas och utformas som våtmarker med vegetation som buskar och 
träddungar. Förutom dammarnas praktiska funktion bidrar de med skönhetsvärden och till 
viss del till biologisk mångfald då de kan utgöra livs- eller rastmiljöer för flera växt- och djur-
arter.  

Området är inte lämpat för infiltration av dagvatten. Avrinning från asfalterade ytor till öppna 
diken ska undvikas för att inte påverka grundvattnet negativt. Dagvattenledningar leds till 
dagvattenmagasinen. Vatten från byggnadernas tak kan ledas till separata dammar då detta 
vatten inte är förorenat.  

Dagvattenmagasinet ska dimensioneras för ökande nederbördsmängder och rymma ett regn 
motsvarande 100-årsregn så att flöden nedströms inte förändras. Utloppet leds till öppet dike i 
angränsande detaljplan. Befintliga diken ska ledas förbi planområdet eller omhändertas i 
dagvattenmagasinen. Serviceväg ska finnas till dagvattenmagasinet.  

Avfall 

Verksamheternas avfallshantering ska regleras med det eller de bolag som sköter renhållning, 
återvinning och sophämtning i kommunen.  

Uppvärmning och kylning 

Fjärrvärme finns för närvarande inte i området. Teknik för uppvärmning och eventuell 
kylning av byggnader beror på vilken typ av verksamhet som etableras. Vid verksamhet som 
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alstrar ett överskott av värme, t.ex. fryslager, bör system för återvinning av värme till övriga 
byggnader övervägas.   

LEDNINGAR 

Starkströmsledningar 

Vattenfall kommer eventuellt att flytta starkströmsledningarna till ett nytt läge i området. Ett 
ledningsområde för den planerade sträckningen som går 20 meter utanför ledningarna på varje 
sida har införts på plankartan. Även ett u-område har införts som säkerställer en ev. 
underjordisk ledning. Ett ledningsområde har också införts för den befintliga ledningen om 
koncessionen uteblir. Ledningsrätt bör skapas för starkströmsledningarna. 

Vid bygglovsprövning ska ledningsägaren ges tillfälle att lämna synpunkter på 
bygglovsansökningar inom ledningsrättsområdena. Även för markarbeten, belysningsstolpar 
m.m. gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. Schaktning och grävning i ledningsrättsområde får 
inte ske utan ledningsägarens medgivande.  

Övriga ledningar 

Ledningar finns i marken på fastigheten Gläborg 1:9. Dessa tas bort i samband med 
exploateringen.  

KONSEKVENSBESKRIVNING 

HUSHÅLLNING MED MARK- OCH VATTENOMRÅDEN, M.M. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har kommunen gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. 
plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detalj-
planen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning 
med mark och vattenområden m.m.  

Inga riksintressen, Natura 2000 eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen 
berörs. Kommunen bedömer att redovisad användning kan anses vara den mest lämpliga 
utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att 
miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är i huvudsak förenlig med kommunens 
översiktsplan, ÖP10. 

Miljöbalkens hänsynsregler, 2 kap. MB 

Miljöbalkens andra kapitel reglerar allmänna hänsynsregler, val av plats, rimlighets-
bedömning m.m. För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
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uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Kommunen anser 
att valet av plats inte innebär stora olägenheter för hälsa och miljö. Istället ser kommunen en 
fördel med att samla verksamhetsområden av denna typ hellre än att lokalisera dem på ett 
flertal platser. Området är bullerutsatt och kommer att vara starkt präglat av närheten till vägar 
och intilliggande verksamhetsområde. I det perspektivet är den aktuella detaljplanen en 
mindre utvidgning av ett större planerat område för verksamheter. Bergväggen som uppstår då 
skogsmarken tas i anspråk kommer initialt att ha en stor påverkan på landskapsbilden, men 
efter att området samt intilliggande områden har bebyggts blir den visuella effekten av 
bergväggen betydligt mer underordnad. 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap. MB 

Miljöbalkens tredje kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller 
de ändamål som de är mest lämpade för. Planområdet har i kommunens översiktsplan ÖP10 
bedömts som lämpligt att utnyttja för verksamheter. Det ligger cirka 150 meter från E6 och 
genomkorsas av två kraftledningar. Området direkt öster om planområdet är planlagt för ett 
logistikcentrum. Området är starkt påverkat av infrastruktur och ingår inte i något samman-
hängande oexploaterat markområde. Oundvikligt uttag av berg kommer att ske och 
omfattande markarbeten behöver göras för att iordningställa verksamhetsområdet. Berguttaget 
kommer dock till stor del att kunna användas för markarbeten inom aktuellt och intilliggande 
planområde, vilket kommunen anser är en bra hushållning med resurser.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap. MB, och Natura 2000 

Planområdet ligger inte inom ett Natura 2000-område eller annat område av riksintresse. 
Planområdet bedöms inte innehålla jord- eller skogsbruksmark med högt värde. Kommunen 
bedömer att det finns ett stort behov av verksamhetsområden med goda grundförhållanden 
utmed E6. Bedömningen är att planens genomförande innebär god användning av marken 
med hänsyn till behovet av den planerade verksamheten. Förutsättningen är att detaljplanens 
genomförande inte påverkar omkringliggande miljö så att riksintresse eller skyddad natur kan 
ta skada. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap. MB 

Miljökvalitetsnormer avser föroreningar från diffusa utsläppskällor som trafik och jordbruk. 
De bestäms enligt miljöbalkens femte kapitel. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.  

Föroreningar i utomhusluften bedöms inte överskridas inom planområdet.  

Det finns ingen vattenförekomst i avrinningsområdet för vilken miljökvalitetsnorm är 
angiven. För att bibehålla eller förbättra nivåerna på avrinning från området och inte belasta 
nedanförliggande vattendrag ska ett dagvattensystem med fördröjningsdammar, som även kan 
användas för sanering av ytliga utsläpp, anläggas inom planområdet.  
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Fisk- och musselvatten kan påverkas positivt av att åkermarken uppströms minskar. 
Jordbruksmarken står för en del av det kväveöverskott som generar övergödning i havs-
området. Planens genomförande kan därför ha en gynnsam verkan på den ekologiska statusen 
i avrinningsområdet.  

BEHOVSBEDÖMNING 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken 6 kap. för 
aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt 
beaktats. Planförslaget med de föreslagna åtgärderna bedömdes vara förenligt med 
bestämmelserna i Miljöbalken. Motiveringen var att förändringen av markanvändningen berör 
ett område i anslutning till närliggande infrastruktur och medför ingen betydande skada på 
natur- och kulturvärden i området.  

Kommunens ställningstagande grundade sig på bedömningen att ett genomförande av detalj-
planen: 

• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB 7 
kap. 28 §. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljö-
mål. 

• Inte bedöms medföra skada på något riksintresse. 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, 
fornlämningar, vatten etc. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, t.ex. riksintressen eller naturreservat. 
 

Ytterligare motiv för ställningstagandet var att planförslaget i huvudsak överensstämmer med 
intentionerna i kommunens översiktsplan och att planförslaget ligger i linje med kommunens 
ambition och de allmänna intressena att skapa underlag för näringsverksamhet. 

Mot bakgrund av det ovanstående bedömde Munkedals kommun att en miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras för det aktuella planförslaget.  
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för planen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen 
fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång om inte kommunen fattar beslut om 
att upphäva detaljplanen eller ny detaljplan upprättas för området. Efter genomförandetiden 
får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om det bedöms 
lämpligt.  

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Huvudmannaskap 

Planen har enskilt huvudmannaskap. Det innebär att privata aktörer, t.ex. fastighetsägare eller 
samfällighetsföreningar, ska iordningställa och förvalta allmän platsmark. Motivet för detta är 
att exploateringen i sin helhet kommer att utföras av de verksamheter som ska nyttja området 
och att området inte gränsar till detaljplanelagd mark för vilken kommunen är huvudman. 

Ansvarsfördelning 
ALLMÄNNA PLATSER 
Anläggning Ägare Genomförande Drift 
INDUSTRIGATA Fastighetsägare Exploatör Samfällighet 
GC-VÄG Kommun Kommun Trafikverket 
NATUR Fastighetsägare Exploatör Samfällighet 
Spillvatten och avlopp Munkedals Vatten AB Munkedals Vatten AB Munkedals Vatten AB 
Dagvatten Fastighetsägare Exploatör Samfällighet 
    
KVARTERSMARK 
Anläggning Ägare Genomförande Drift 
J, Z Fastighetsägare Fastighetsägare Fastighetsägare 
Transformatorstation 
(E1) 

Nätägare Nätägare Nätägare 

Dagvattenanläggning 
(E2) 

Fastighetsägare Exploatör Samfällighet 

 

Avtal 

Avtal kan komma att tecknas mellan kommunen och trafikverket som reglerar utbyggnad av 
gång- och cykelväg. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Markägande 

Kommunen äger all mark inom planområdet. 

Fastighetsbildning 

Avstyckning sker efter begäran från fastighetsägaren. 

Allmän plats 

Den mark som anges som allmän plats i detaljplanen kommer att vara privatägd. I samband 
med planens genomförande kommer marken att upplåtas för gemensamhetsanläggning. 

Ledningsrätt/servitut 

Ledningsrätt bör upprättas för den nya dragningen av starkströmsledningar genom plan-
området.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Mark 

Kommunen säljer exploateringsbar mark. Frågor om lantmäteriåtgärder, utbyggnads-
åtaganden, kontrollprogram, planteringar, säkerheter m.m. ska regleras i avtal mellan 
kommunen och köpare. 

VA-anläggningsavgift 

VA-anläggningsavgift ska erläggas för den kommunala VA-anläggningen enligt gällande 
taxa. 

El och tele 

Samtliga kostnader bekostas av fastighetsägare/exploatör. 

Plan- och bygglovsavgift 

Vid bygglovsprövning kommer plan- och bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa. 

Iordningställande av allmän mark 

Åtgärder för att iordningställa allmän platsmark bekostas av fastighetsägare/exploatör. 

PLANPROCESSEN 
Detaljplanen handläggs enligt rutinerna för normalt planförfarande. 
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Samråd hölls 2014-09-30 till 2014-11-10 och har sammanställts i en samrådsredogörelse 
daterad 2014-11-24. Trafikutredning samt komplettering av PM Geoteknik har tillkommit.  

Granskning av planen genomfördes under perioden 2015-03-19 till 2015-04-17. Ett 
granskningsutlåtande, daterat 2020-04-15, har upprättats. 

De justeringar som gjorts till antagandet är av mindre karaktär och ändrar inget i sak när det 
gäller markanvändningen. En del ändringar är anpassningar till Boverkets rekommendationer 
för nationell harmonisering av planbestämmelser för digitaliserade detaljplaner. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planbeskrivningen har upprättats av Munkedals kommun.  

 

Henrik Gustafsson   
Enhetschef  Mats Tillander 
  Planhandläggare 
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2020-04-15  Dnr. KS 2013-427  

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Förslag till detaljplan för del av Skinnfälleröd och Gläborg 1:9, 
verksamhetsområde ”Håby Väster”, Munkedals kommun 
 
 

Utlåtande  
Granskning har hållits under tiden, 2015-03-19 till 2015-04-17. 
 

INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 

LÄNSSTYRELSEN, 2015-04-13 
Länsstyrelsen anser att frågan om behovet av täkttillstånd 
behöver utredas. I övrigt hänvisas till Trafikverkets yttrande 
daterat 2015-04-01 beträffande frågor kring bland annat 
trafikplats Gläborg och väganslutningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAFIKVERKET 
Kvarstående frågor sedan förra samrådet 
Trafikutredning 

Det primära syftet med detaljplanen 
är att åstadkomma mark för 
industriändamål i anslutning till 
befintligt verksamhetsområde vid 
väg E6 och trafikplats Gläborg. 
Uttaget av berg är oundvikligt och 
är inte avsett primärt för att avyttras 
på marknaden utan syftar till att 
bereda plats för annan verksamhet. 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
kommer att hantera anmälningar 
och tillstånd relaterade till bland 
annat krossverksamhet och 
återvinning av material samt övrig 
miljöpåverkan. 

Kommunen har gjort en trafikutredning daterad 2014-12-22. 
Av utredningen framgår att trafikplatsen Gläborg behöver 
byggas om. 
Det är känt för såväl kommunen som Trafikverket att det 
redan idag uppstår köer vid trafikplatsen Gläborg. Köer som 
leder ut på riksintresset E6. Kommunen har idag två stycken 
lagakraft vunna detaljplaner- Handelsområdet Håby och 
Håby logistikcentrum- bredvid den nu föreslagna 
detaljplanen. Handelsområdet Håby och Håby 
logistikcentrum är ännu ej utbyggda, när dessa planer är 
utbyggda och verksamheterna i drift kommer 
trafikbelastningen på trafikplatsen Gläborg öka ytterligare. 
Det finns idag inga planer att bygga om trafikplatsen Gläborg. 
 
Trafikverket kan inte godkänna att detaljplanen för 
verksamhetsområdet Håby Väster förs till antagande innan 

En dialog har under hand förts 
mellan kommunen och Trafikverket. 
Samförstånd om trafiksituationen 
kring de aktuella trafikplatserna har 
uppnåtts. 
 
Kommunen kommer att anta 
detaljplanen under 2020. Därefter 
följer ett antal år då berguttag sker 
och mark iordningsställs. Det finns 
alltså gott om tid för Trafikverket att 
åtgärda de brister som finns i 
Gläborgsmotet och därmed 
förbättra trafiksäkerheten. 
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INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 

trafikplatsen Gläborg är ombyggd. Då vi redan idag kan 
konstatera att riksintresset E6 är hotat, på grund av kö-
bildning från trafikplatsen Gläborg och ut på E6, kan 
Trafikverket inte medverka till att ny detaljplan antas och som 
förstärker det hot som redan finns. 
 
Hastigheten på vägen är 110 km/tim och det är stor risk för 
upphinnande olyckor med många trafikanter inblandade, när 
köer på motorvägen. Det är således mycket trafikfarligt när 
det uppstår köer på E6. 
 
För Trafikverket ska kunna godta den detaljplan kommunen 
har för området måste kommunen ta på sig ansvaret att 
projektera, bygga och bekosta ombyggnationen av Gläborgs 
trafikplats innan detaljplanen förs till antagande. Avtal 
angående ombyggnation av trafikplatsen Gläborg ska vara 
träffat mellan Munkedals kommun och Trafikverket samt 
undertecknat av parterna före antagandet av planen. 
 
Vi vill göra kommunen uppmärksam på att Trafikverket inte 
kan utföra någon ombyggnation av trafikplatsen eftersom det 
inte finns medel för en sådan ombyggnation i den Regionala 
planen för transportinfrastrukturen. Om och när Trafikverket 
får såväl uppdrag som medel från Planupprättaren- Västra 
Götalandsregionen- kommer Trafikverket att utföra uppdraget 
men inte förr. 
 
Väganslutningar 
Vid den föreslagna anslutningspunkten, mellan industrigatan 
och väg 832, är det inte tillräcklig sikt. Sikten åt väster är 
endast ca 105 meter och ska vara över 170 meter.  
Trafikverket godtar inte den anslutning som kommunen har 
angivit i planen. Anslutningar ska vara i enlighet med 
siktkraven enligt VGU. 
 
Skylt 
Trafikverket kan inte godta den i planen föreslagna läget för 
skylt. 
Skyltar ska inte sitta vid väganslutningar. Enda skylt som ska 
finnas i väganslutningen är eventuella vägvisare in till 
området. Ansökan om detta görs på www.trafikverket.se 
 
Den föreslagna placeringen sitter dessutom vid den plats där 
kommunen anger att enbart utfart med tillåten högersväng 
ska råda. Bilar ska inte angöra området på denna plats, vilket 
således förstärker felaktigheten i den föreslagna placeringen. 
 
Felaktigt placerade skylar bidrar till att trafiksäkerheten på 
väg 832 minskar. Felaktigt placerade skyltar leder till att 
förarnas koncentration och uppmärksamhet flyttas från att 
köra sitt fordon till att läsa på skylar. 
 
Trafikverket anser att planen ska ha en bestämmelse som 
anger att skyltars placering och utformning ska ske i samråd 
med Trafikverket samt att skyltning sker inne på området för 
den egentliga verksamheten och inte ute vid allmänna vägen. 
I förslaget finns en planbestämmelse om skylar, vilken till viss 
del är bra. Bestämmelsen behöver omarbetas och stå i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen kommer inte att bygga 
om trafikplats Gläborg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anslutningen flyttas ca 15 m 
västerut. Sikten från utfarten blir då 
drygt 200 m. 
 
 
 
 
Skyltlägena i planförslaget tas bort. 
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INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 

överensstämmelse med vad som visas i plan och med 
Trafikverkets påpekande ovan. 
 
Stängsel 
Om platsen ska vara inhägnad och försedd med grind måste 
detta ske norr om Industrigatan. På så stort avstånd så att 
ankommande lastbilar med god marginal kommer av väg 
832. Är detta säkerställt i planen? 
 
Trafikverkets synpunkter gällande bergtäkt på 
fastigheten Skinnfälleröd 1:1 och Gläborg 1:9 
Miljökonsekvensbeskrivningen saknar en beskrivning över 
den trafik som bergtäkten kommer att generera. Hur många 
fordon rör det sig om? Antalet lastbilar? Antal personbilar? Åt 
vilket håll kommer fordonen röra sig? Vilka tider på dygnet 
bedriver täkten sin verksamhet? När på året bedriver täkten 
sin verksamhet? Trafikverket önskar svar på dessa frågor. 
 
Kommunen anger att bullerutredning bör göras. Trafikverket 
anser att bullerutredning ska göras även om täkten ligger i ett 
bullerstört område. Då det är viktigt att klarlägga viken trafik 
och vilket buller man kan förvänta sig i området under den tid 
täkten bedrivs. 
 
Utfart från bergtäkten 
Det framgår inte av handlingarna var den tillfälliga 
anslutningen till bergtäkten ska placeras. Trafikverket begär 
ett klarläggande i denna del. 
 
En anslutning från en tillfällig bergtäkt ska vara asfalterad 
minst 15 meter in, vara 6 meter bred och ha en radie på 15 
meter. Det är bra om infarten till bergtäkten blir tidsbegränsad 
under en kortare tid exempelvis ett- två år. Den tillfälliga 
anslutningen ska därefter grävas bort. 
 
Tillfällig anslutning till allmän väg kräver särskilt tillstånd från 
Trafikverket. Ansökan görs på vår hemsida. 
www.trafikverket.se  

 
 
 
Detta kontrolleras i bygglovet 
 
 
 
 
 
Den största delen av bergmassorna 
kommer att användas inom aktuell 
plan och närliggande detaljplan. 
Denna trafik kommer inte att 
trafikera lv 832. Uttaget av berg 
kommer att anmälas till 
tillsynsmyndigheten som kommer 
att ange de villkor som ska gälla för 
verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
Anslutningen från området blir 
enligt detaljplanens förslag på 
permanent läge. 

SGI 
SGI`s ställningstagande 
Vi finner att stabilitetsförhållanden nu klarlagts på ett 
godtagbart sätt och att Golder konstaterat att stabiliteten är 
tillfredsställande. Vi gör ingen annan bedömning. 
 
I den geotekniska utredningen anges att dagvattendammen 
ska anläggas genom invallning och med bottennivåer på ca 
+27,5, vilket motsvarar dagens markyta. Detta innebär att 
stabiliteten inte försämras. Vi noterar dessutom att lovplikt 
krävs enligt plankartan för schaktning och fyllning, vilket vi 
tolkar som att stabiliteten kommer att värderas om schakt för 
dammarna trots allt skulle bli aktuellt. 
 
Vad gäller säkerställande av maximalt tillåtna ytlaster m.h.t. 
stabiliteten noterar vi att sådan reglering inte införts. 
Säkerställande bör övervägas om aktuella maxlaster (20 
resp. 10 kPa) kan förväntas vara begränsande för avsedd 
industriverksamhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Största tillåtna markbelastning 
införs på plankartan. 
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INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 

 
Beträffande besiktning/kontroll samt skrotning/förstärkning av 
bergsidorna efter sprängning noterar vi att kommunen i 
samrådsredogörelsen anger att detta kommer att ske utanför 
detaljplanens planbestämmelser. Vi har ingen synpunkt hur 
dessa kontroller/åtgärder säkerställs. Från geoteknisk säker-
hetssynpunkt är det angeläget att detta kommer till utförande. 
 
Sammanfattningsvis har vi från geoteknisk säkerhets-
synpunkt ingen erinran mot planförslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANTMÄTERIET 
Angivelse om lagstöd för planarbetet saknas. 
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 
 
Fel symbol för nockhöjd har använts 
 
MILJÖNÄMNDEN 
Inget att erinra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletteras 
 
Kompletteras 
 
Rättas 

 
 
 
 
 
Fortsatt arbete: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att justera planhandlingarna enligt kommentarerna i 
granskningsutlåtandet. Kommunen bedömer att justeringarna inte är av den omfattning eller 
art att någon ny granskning är nödvändig. När planhandlingarna har justerats kommer 
detaljplanen att lyftas upp för antagande i samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Förslag till beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat granskningsutlåtande, daterad 2020-04-15  
gällande detaljplan för del av Skinnfälleröd och Gläborg 1:9, verksamhetsområde ”Håby 
Väster”, Munkedals kommun. 
 
 
 
Mats Tillander 
Planhandläggare 
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1:9

2:9

1:7

Planhandläggare

o

Håby Västra

Antagandehandling
Plankarta tillhörande detaljplan för

Munkedals Kommun
Västra Götalands län
Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen

1:1 500Skala

0 30 60 90 120 150 Meter

(A3)
Dnr. SBFV 2015-61
Laga kraft: 2020-XX-XX

Beslut att upprätta detaljplan

Enhetschef plan, bygg och mark

- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

PLANHANDLINGAR
Henrik GustafssonLisa Gunnarsson

2014-09-15

2020-04-15

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom  om råden m ed nedanstående
beteck ningar.
Endast angiven användning och utform ning är tillåten.
Där beteck ning sak nas gäller bestäm m elsen inom  hela
planom rådet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planom rådesgräns
Användningsgräns
Egensk apsgräns
Adm inistrativ gräns
Egensk apsgräns och adm inistrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser
GAT A1 Industrigata, PBL 4 kap. 8 §  1 st 2 p.

GÅNG1 Gång- och cyk elväg, PBL 4 kap. 8 §  1 st 2 p.

NAT UR1 Naturom råde, PBL 4 kap. 8 §  1 st 2 p.

Kvartersmark
E1 T ransform atorstation, PBL 4 kap. 5 §  1 st 3 p.

E2 Dagvattendam m , PBL 4 kap. 5 §  1 st 3 p.

J1Z Industri och lager, Verk sam heter, PBL 4 kap. 5 §
1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS
Mark
+0,0Mark ens höjd över nollplanet sk a vara angivetvärde i m eter, PBL 4 kap. 5 §  1 st 2 p.
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Utformning

Endast k om plem entbyggnad får placeras, PBL 4
kap. 16 §  1 st 1 p.

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@Mark en får inte förses m ed byggnad, PBL 4 kap.

16 §  1 st 1 p.

)—+0,0 Högsta nock höjd är angivet värde i m eter över
angivet nollplan , PBL 4 kap. 16 §  1 st 1 p.

)—0,0 Högsta nock höjd är angivet värde i m eter , PBL 4
kap. 16 §  1 st 1 p.

Störningsskydd
m 1 Bergslänter sk a säk ras m ot risk  för ras och

block nedfall., PBL 4 kap. 12 §  1 st 1 p.
m 2 Största tillåtna m arkbelastning är 20 kPa, PBL 4

kap. 12 §  1 st 3 p.
m 3 Största tillåtna m arkbelastning är 10 kPa, PBL 4

kap. 12 §  1 st 3 p.
Mark
+0,0Mark ens höjd över nollplanet sk a vara angivetvärde i m eter, PBL 4 kap. 10 §
Placering
p1 Byggnad sk a placeras m inst 4,0 m eter från

fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 §  1 st 1 p.
Utförande
b1 Grundläggning sk a utföras radonsk yddad enligt

gällande norm er. , PBL 4 kap. 16 §  1 st 1 p.
Omfattning
G0,0 Största tak vink el är angivet värde i grader, PBL 4

kap. 11 §  1 st 1 p.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förandetiden är 5 år från det att detaljplanen
vunnit laga k raft., PBL 4 kap. 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Mark reservat för allm ännyttiga underjordisk a

ledningar., PBL 4 kap. 6 §
l1 Mark reservat för allm ännyttig luftledning., PBL 4

kap. 6 §
l2 Mark reservat för tillfällig allm ännyttig luftledning.

Gäller tills dess att ledningen flyttas., PBL 4 kap.
6 §

Huvudmannaskap
Huvudm annask apet är ensk ilt för allm än plats., PBL 4
kap. 7 §
Ändrad lovplikt
Mark lov k rävs för schak tning och fyllning. Schak tningar,
om fördelningar och uppfyllnader sk a redovisas m ed en
geotek nisk  beräk ning om  tillfredsställande stabilitet., PBL
4 kap. 15 §  1 st 3 p.

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN
Upprättad av Munkedal kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Erik Laurell
Kart- och GIS-ingenjör

Fastighets- och detaljredovisning, gällande
2020-04-14.Upprättad genom utdrag ur
Munkedals kommuns digitala baskarta.
Referenssystem SWEREF 99 12 00, RH2000

30

GRUNDKARTA
Fastighetsgräns

Traktgräns

0:00 Fastighetsbeteckning

Gemensamhetsanläggning, punkt

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takkontur redovisade

Ga
l

0.0 Befintlig marknivå, RH00

LövträdG
U U Staket

Nivåkurva

Belysningsstolpe[!

Rutnätspunktg

n Lövskog

30

Körbana
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 36    Dnr: SBN 2020-66 
 
Taxa för Lov-, kart- och plankostnader 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom taxan för lov-, kart och 
plankostnader för att uppdatera, göra den mer tydlig och mer rättvis. 
 

 Tabell 15, Installation eller väsentlig ändring av eldstad. Munkedal har  
KOM 50, förslaget är att ändra till KOM 25, samma som grannkommunerna. 

 
 Tabell 15, tillägg av ”Attefallsåtgärder”, komplementbyggnad, 

komplementbostadshus, takkupa samt tillbyggnad <15 m². Förändringen 
innebär att taxan blir lättare att tolka och tillämpa. 
 

 Tabell 16 – Rivningslov inkl. startbesked. När rivningslov ansöks tillsammans 
med bygglov, debiteras ej rivningslovet. Tidsdebitering kan tillkomma, 
debitering: ”antal timmar” (minst 1 timma). 
 

 Tabell 18 – Marklov inkl. startbesked, ”antal timmar (minst 25 mPBB)” till  
”antal timmar (minst 1 timma)”, likt övriga tabeller med tidsersättning. 
Förändringen innebär att taxan blir lättare att tolka.  
 

 Kart- och mätkostnader, tabell 23 till 28 har redigerats. Förändringen 
innebär att taxan blir lättare att tolka och tillämpa 
 

Ändringar har gjorts i layouten för att bli tydligare och lättare att läsa. 
  
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-04-03 
Taxa: Lov-, kart- och plankostnader, 2014-09-24 
Lathund, Bygglovstaxa 2020 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ändringar i taxan för lov-,  
kart- och plankostnader enligt bifogat förslag.   

 
 
Expedieras 
SBF 
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  2020-04-03 Dnr: SBN 2020-66

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Marianne Meijer 
Bygglovshandläggare 
Plan-, Bygg- och Markenheten 

Taxa för Lov-, kart- och plankostnader – ändring av 
taxa för bygglov. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ändringar i taxan för lov-,  
kart- och plankostnader enligt bifogat förslag.   

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom taxan för lov-, kart och 
plankostnader för att uppdatera, göra den mer tydlig och mer rättvis.  
 
Förslag till förändringar 
 

• Tabell 3, Underrättelse och expediering, innebär att kostnaden stämmer mer 
överens med handläggningstid och verklig annonskostnad. Se tabeller. 

 

       
Dagens taxa      Förslag      
Avgift = KOM x mPBB x 1,2  Avgift = KOM x mPBB x 1,2 
Antal KOM Summa  Antal KOM Summa 
Sakägare 1-5 40 2270  Sakägare 1-5 30 1703 
Sakägare 6-9 60 3406  Sakägare 6-9 40 2270 
Sakägare 10- 120 6811  Sakägare 10-15 60 3406 

    Annons över 16 80 4541 
 
 

• Tabell 15, Installation eller väsentlig ändring av eldstad. Munkedal har  
KOM 50, förslaget är att ändra till KOM 25, samma som grannkommunerna.  
 

 
• Tabell 15, tillägg av ”Attefallsåtgärder”, komplementbyggnad, 

komplementbostadshus, takkupa samt tillbyggnad <15 m². Förändringen 
innebär att taxan blir lättare att tolka och tillämpa. 
 

 
• Tabell 16 – Rivningslov inkl. startbesked. När rivningslov ansöks tillsammans 

med bygglov, debiteras ej rivningslovet. Tidsdebitering kan tillkomma, 
debitering: ”antal timmar” (minst 1 timma). 
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• Tabell 18 – Marklov inkl. startbesked, ”antal timmar (minst 25 mPBB)” till  
”antal timmar (minst 1 timma)”, likt övriga tabeller med tidsersättning. 
Förändringen innebär att taxan blir lättare att tolka.  

 
 

• Kart- och mätkostnader, tabell 23 till 28 har redigerats. Förändringen innebär 
att taxan blir lättare att tolka och tillämpa. 
 
 

Ändringar har gjorts i layouten för att bli tydligare och lättare att läsa. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Avgiften för eldstad stämmer bättre med nedlagd tid, från 2 838 kronor till  
1 419 kronor.  
 
Ändringen i tabell 16 innebär förenklad handläggning och lägre kostnad för sökande. 
 
Förändrad underrättelse och expediering innebär lägre intäkt samt effektivare 
handläggning.  
 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
   
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Elisabeth Linderoth 
 

Henrik Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan-, bygg- och markenheten 
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Ny lydelse, ändringar markerade med röd text 

Tabell 15 – Anmälan, icke bygglovspliktig åtgärd 
 
Avgift = HF2 x mPBB x N 

Typ  HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre 30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område 50 

Nybyggnad/väsentlig ändring av ett vindkraftverk <20 m Tidsersättning 

Väsentlig ändring av planlösning 50 

Komplementbostadshus 60 

Komplementbyggnad 60 

Takkupa 60 

Tillbyggnad >15m² 60 

* Gäller enbostadshus 
** Gäller övriga 
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Ny lydelse, ändringar markerade med röd text 

Tabell 16 - Rivningslov inklusive startbesked 
 
Avgift = HF x mPBB x N 

OBS, vid en samlad ansökan, rivningslov ansöks tillsammans med bygglov, debiteras ej 
rivningslovet. Eventuell tidsersättning kan tillkomma. 

Area BTA  HF 

<250 m² 100 

250-999 m² 200 

>1000 m² 400 

 

 

Tabell 18 - Marklov inklusive startbesked 
 
Avgiften tas enbart ut som tidsersättning 
 
OBS, vid en samlad ansökan, marklov ansöks tillsammans med bygglov, debiteras ej 
marklovet. Eventuell tidsersättning kan tillkomma. 

Åtgärd Avgift 

Marklov gäller såväl schakt som fyllning Tidsersättning (minst 1 timme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61



Ny lydelse, ändringar markerade med röd text 

Kart- och mätkostnader 
Justeringsfaktor N = 0,9 (kart och mät) 

Tabell 23 - Avgift för nybyggnadskarta 
 
Nybyggnadskarta krävs vid byggnation inom detaljplan och/eller vid kommunalt VA. 
 
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och 
anslutningspunkter. 
 
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m. 
 
Avgift = mPBB x NKF x N 
 

Nybyggnadskarta  NKF eller 
tidsersättning 

Tomtyta upp t.o.m. 3000 m².  
Inom verksamhetsområde för VA. 150 

Tomtyta upp t.o.m. 3000 m².  
Utanför verksamhetsområde för VA 130 

Nybyggnadskarta för ytterligare en eller flera 
gränsande fastigheter i samma karta 

130 + 80 för varje 
tillkommande fastighet  

Tomtyta större än 3 000 m² Tidsersättning 
(minst 0,5 timme) 

Nybyggnadskarta utanför primärkarteområde Tidsersättning 
(minst 0,5 timme) 

Komplettering av nybyggnadskarta 40 

Alla övriga åtgärder Tidsersättning 
(minst 0,5 timme) 

 

Tabell 24 - Avgift för utstakning 
 
Utstakning ska utföras av personal med verifierad mätningsteknisk kunskap som 
byggherren föreslår. Intyg som styrker mätningsteknisk kunskap krävs och ska 
godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden, Munkedals kommun. 

Avgift kan tas ut för underlagsdata och grundmaterial enligt taxa 
Moms 25% tillkommer 

Åtgärd Avgift 

Utstakning Tidsersättning 
(minst 0,5 timme) 
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Ny lydelse, ändringar markerade med röd text 

Tabell 25 - Lägeskontroll 
 
Lägeskontroll ska utföras av personal med verifierad mätningsteknisk kunskap som 
byggherren föreslår. Intyg som styrker mätningsteknisk kunskap krävs och ska 
godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden, Munkedals kommun. 

Moms 25 % tillkommer 

Åtgärd Avgift 

Lägeskontroll Tidsersättning  
(minst 0,5 timme) 

 

Tabell 26 - Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk 
information 
 
Avgift per HA = mPBB x KF x N  

Moms 6 % tillkommer 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat.  
Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja 
materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt).  
Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 
 

Primärkarta - Baskarta 
Innehåll i kartan 

Informationsande
l % KF 

Gränser och fastighetsbeteckning  
upp till 2 HA 30 9 

Byggnader och övriga topografiska objekt upp 
till 2 HA 30 9 

Vägar, järnvägar, adresser upp till 2 HA 20 6 

Höjdinformation upp till 2 HA 20 6 

All information upp till 2 HA 100 30 

All information per HA 2-20 100 15 

All information per HA >20 100 10 

 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inklusive koordinat 0,0125 
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Ny lydelse, ändringar markerade med röd text 

 

Tabell 28 – Utskrift 
 
Utskrift på papper 

Moms 25 % tillkommer 

Åtgärd Avgift 

Utskrift Tidsersättning 
(minst 0,5 timme) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-27 

 

Dnr: KS 2020-000167 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Finansiering översiktsplanen 2035 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anslaget för företagshälsovård minskas med 300 tkr. 

För verksamheten bilvården budgeteras ett överskott på 150 tkr. 

Kommunstyrelsens förvaltning minskar sin organisation med tjänster motsvarande 

550 tkr.   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-09 §188 att kostnader för arbetet med 

kommunens översiktsplan ska finansieras inom KS budgetram med undantaget att 

kommunstyrelsens förfogandepost inte fick ingå i finansieringen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har nu rekryterat en medarbetare som börjar efter 

sommaren och det kommer generera kostnader under hösten som ska finansieras 

av kommunstyrelsen. 

 

Förslag till finansiering  

En genomlysning av kommunstyrelsen budget visar på möjligheter till en viss 

omfördelning av anslag för att täcka kostnaderna 2020. 

Anslaget för företagshälsovård är schablonberäknat och det kan minskas med 300 

tkr. 

Bilvården är en verksamhet som genererat överskott de senaste åren. 

Bedömningen är att det kan budgeteras ett överskott på 150 tkr inom denna 

verksamhet. 

Det skulle täcka kostnader som Samhällsbyggnadsnämnden har under 2020. 

Men för att täcka den helårskostnad som uppstår 2021 måste kommunstyrelsen 

minska antalet tjänstepersoner. 

Om inte en lösning kan göras via pensionsavgång så måste minskningen ske 

genom omplacering/uppsägning. HR avdelningen har uppdraget att komma med 

förslag som finansierar kostnaderna fullt ut 2021. 

Totalt ger dessa åtgärden en budget på 1 mnkr som är kommunstyrelsens 

åtagande i arbetet med översiktsplanen.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Förslaget innebär ett krav på att kommunstyrelseförvaltningen minskar sin 

organisation samt att utrymmet för att köpa företagshälsovård minskar. 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

 

Beslutet expedieras till: 

KS diarie 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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  2020-03-23 Dnr: KS 2020-142

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förbud mot tiggeri ska gälla på platser enligt 

kartbilagorna 1-4. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget till Allmänna Lokala 

Ordningsföreskrifter för Munkedal till Länsstyrelsen och Polismyndigheten för 

synpunkter 

Sammanfattning 

Rolf Jacobsson (KD) lämnade under 2019 in en motion med förslag att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna även inkludera passiv insamling av pengar på allmänna 

platser inom kommunen såsom varande tillståndspliktiga. Kommunfullmäktige 

beslutade 190923 §97 att bifalla motionen. Utredningen har utförts och redovisats 

för kommunfullmäktige. 

 

Den 20 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i april 2020 ta fram förslag till ny 

ordningsstadga för Munkedals kommun med följande inriktning:  

• Ett förbud mot tiggeri på offentliga platser i hela kommunen  

• Kommunstyrelsen ska dessutom precisera på vilka platser i kommunen förbudet 

gäller. 

 

I bifogat förslag till Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter för Munkedal har §13 

kompletterats med ”tiggeri”-förbud. I övrigt har vissa redaktionella justeringar 

gjorts. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

  

Elisabeth Linderoth 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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Regler 

Lokala ordningsföreskrifter  
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Dokumentbeskrivning 

Dokumenttyp: Regler 

Antaget av: Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: + 

Diarienummer: Ange diarienummer 

Gäller till och med: Gäller tills vidare 

Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadschef 

Revisionshistorik: Uppdateras vid förändringar i dokumentet 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkedals 

kommun 
 

Munkedals kommun föreskriver följande stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen (1993:1617). 

 

Definitioner 
 

Allmän plats 

Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt 

behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild 

verksamhet. En allmän plats kan vara en gata, ett torg eller en park. 

 

Offentlig plats 

Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)  

 

1. allmänna vägar, 

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som  

 allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 

3.  områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet,  

 om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för  

 allmän trafik. 

 

En kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, 

badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden ska 

jämställas med offentliga platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för 

allmänheten. Om ett område eller utrymme är tillgängligt för allmänheten endast under 

vissa tider, är det offentlig plats under dessa.  
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Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 

1 §  De grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på 

offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 

 

 Föreliggande ordningsföreskrift innehåller ytterligare bestämmelser om hur 

den allmänna ordningen ska upprätthållas i Munkedals kommun. 

 

2 §  Ordningsföreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycke 1-4 ordningslagen om inte annat 

anges. 

  

För områden som kommunen har upplåtit till torghandeln gäller särskilda 

föreskrifter. 

 
Områden att jämställa med offentlig plats 

 
3 §  Följande områden jämställs med offentlig plats vid tillämpning av 3 kap  

 ordningslagen och dess föreskrifter: 

 

A. Anläggningar för lek och idrott 

B. Järnvägsområden 

C. Begravningsplatser  

D. Kyrkogårdar  

E. Badplatserna Saltkällan, Gårvik, Kolstorpevattnet och Stenarsbön 

F. Parkområde i detaljplaner 

G. Skolgårdar klockan 18.00-06.00 alla dagar 

 
Kommunens yttrande vid ansökan 
 

4 § Polismyndigheten ska inhämta kommunens yttrande innan beslut fattas om  

 tillstånd enligt §§ 7-9, 11-12 i denna föreskrift.  

 
Lastning av varor m m 
 

5 §  Den som är ansvarig för lastning, transport, lossning eller annan hantering 

ska göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 

tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.  

 

 Gods får inte lastas av eller läggas upp så att brandpost, brandsläcknings-

utrustning och utrymnings-/räddningsväg blockeras eller att räddnings-

tjänstens arbete hindras. 

 
Schaktning, grävning m m 
 

6 §  Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

 fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till 

 att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 

 olägenhet. 

 
Störande buller m m 
 

7 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete som orsakar störande buller 

på offentlig plats.  
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Pyrotekniska varor 
 

8 § Polismyndighetens tillstånd krävs för att använda pyrotekniska varor inom 

detaljplanelagt område i tätorterna Munkedal, Dingle, Hällevadsholm, 

Hedekas och Torreby. 

 
Containrar och andra anordningar 
 

9 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för uppställning av container eller annan 

anordning på offentlig plats. Brandskyddsaspekterna ska beaktas och 

hänsyn tas till framkomlighet för gång- och cykeltrafik. 

 

 Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container eller annan anordning 

som ställs upp på offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern eller 

anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 

telefonnummer. 

 
Markiser, flaggor och skyltar 
 

10 §  Markiser, flaggor, banderoller, skyltar och liknande anordningar får inte 

sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 

meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter. 

 
Affischer, skyltar, marschaller m m 
 

11 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för banderoller, flaggor, affischer, 

annonser eller liknande anslag på sådana husväggar, staket, stolpar eller 

 liknade som vetter mot offentlig plats. 

 

Polismyndighetens tillstånd krävs för flyttbara skyltar, brinnande marschaller 

och liknande på offentlig plats. 

 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för ändamålet. Det behövs inte heller 

för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som 

avser näringsidkarens verksamhet på byggnad där verksamheten finns. 

 
Högtalarutsändning 
 

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för att sprida information, reklam, 

propaganda eller andra budskap genom högtalare eller liknande på offentlig 

plats.  

 
Insamling av pengar 
 

13 §  Tiggeri, passiv insamling av pengar, är förbjudet på följande platser: 

Munkedals centrum (bilaga 1), Dingle centrum (bilaga 2), Hällevadsholms 

centrum (bilaga 3) och Hedekas centrum (bilaga 4) 

 

 För passiv pengainsamling inom övriga delar av Munkedals kommun krävs 

Polismyndighetens tillstånd. 

 

 Tillstånd krävs inte för insamling av pengar i samband med framförande av 

gatumusik eller om den är en del av en allmän sammankomst eller en 

offentlig tillställning. 
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Förtäring av alkohol 
 

14 §  Det är förbjudet att förtära spritdrycker, vin eller starköl på offentlig plats 

och platser som jämställs med offentlig plats. Områdena framgår av 

 bilagorna 5-11. 

 

 Undantag från denna bestämmelse gäller om det finns serveringstillstånd

 enligt alkohollagen (2010:1622).  

 
Camping 
 

15 §  Det är förbjudet att campa i Örekilsparken och på de kommunala 

badplatserna Gårvik, Saltkällan, Kolstorpevattnet och Stenarsbön och 

intilliggande parkeringsplatser. 

 
Hundar 
 

16 §  Den som äger en hund, den som tagit emot en hund för underhåll eller 

nyttjande eller den som tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 

bestämmelserna i 16-19 §§ nedan.  

 

 Bestämmelserna gäller inte för ledarhund, assistanshund, polishund i tjänst 

eller hund i tjänst från liknande myndighet. 

 

17 §  Hund får inte medföras eller vistas på följande platser: 

 

 A. Allmän lekplats inklusive gräsmatta och område vid plaskdamm som är 

upplåten till lek. Det är dock tillåtet att passera lekplatsen med kopplad 

hund på genomgående gång- och cykelväg. 

 

 B. Områden i direkt anslutning till bad inom badplatser. 

 

18 §  Hund skall hållas kopplad inom tätbebyggelse inom samhällena Munkedal, 

Dingle, Hällevadsholm, Hedekas och Torreby enligt bilagorna 12-16. Hund 

skall även hållas kopplad på torg, gång- och cykelvägar, parker och 

grönytor, anläggningar för lek- och idrott inkluderande utmärkta 

motionsspår, skidspår, badplatser samt i anslutning till skolor, förskolor och 

fritidshem.  

 
 Tik ska under löptid hållas kopplad eller hållas inom inhägnat område.  

 

 Hund som inte hålls kopplad på offentlig plats ska bära halsband  

 med ägarens namn, adress och telefonnummer. 

 

19 §  Förorening efter hund skall plockas upp.  

 
Träd, buskar och andra hinder 
 

20 §  Fastighetsägare ska se till brevlådor, grindar och växtlighet vid tomtgräns 

inte hindrar framkomlighet eller sikt för trafikanter. Om inget annat framgår 

av följande skrivningar skall fri höjd för växtlighet vara 2,5 meter över 

gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana. På tomt, 

med egen utfart mot gata, får höjd på växtligheten högst vara 0,8 meter 

över körbanan på en sträcka av 2,5 meter på vardera sidan om utfarten 

 och åt vardera hållet utmed fastighetens gräns.  
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På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten vara högst 

0,8 meter räknat från körbanornas närmaste kant och skärningspunkt och 

10 meter åt vartdera hållet. 

 

Med fastighetsägare avses också den som till följd av nyttjanderättsavtal 

eller annan grund är i ägarens ställe. 

 
Avgift för att använda offentlig plats 
 

21 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med 

 sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 

 beslutats av kommunfullmäktige. 

 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 

22 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § 

 första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 § första stycket, 14 §, 16-19 §§ 

 kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

  

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 

förverkande. 

 

 

 Dessa föreskrifter träder i kraft den xx 2020 

 BILAGOR – KARTA 1-16 

 

 

73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



 

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

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-26 

 

Dnr: KS 2020-000144 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Arbetssätt för kommunstyrelsens sammanträden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Arbetssätt för kommunstyrelsen.    

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen antog för en tid sedan ett arbetssätt för kommunstyrelsens 

sammanträden. Arbetssättet antogs enbart informellt men kommunstyrelsens 

ledamöter ställde sig alla bakom dokumentet. 

 

Nu har vissa ändringar gjorts vad gäller beslutsgång och dokumentet har 

reviderats. Tillägg har även gjorts med hänvisningar till kommunens värdegrund.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunsekreterare (för dist. till hemsidan.) 
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Arbetssätt för kommunstyrelsens sammanträden 
 

 Kom i tid! Om du vet att du kommer bli sen, meddela detta. 

 Meddela ordförande om du behöver gå tidigare från mötet. 

 Meddela ordförande om du behöver ha telefonen på under mötet. 

 Se alltid till att läsa handlingarna innan mötet. 

 Om du har frågor som rör mötet, kontakta i första hand ordföranden och i 

andra hand sekreteraren. 

 Tänk på att det är ordföranden som fördelar ordet. 

 Blir du kallad till ett möte förväntas du närvara. 

 Om du behöver hjälp med något, kontakta sekreteraren i god tid innan 

mötet. 

 Toalettbesök, telefonsamtal och dylikt sker i samband med de bensträckare 

ordförande annonserar en gång i timmen.  

 Föredragningar och överläggningar sker i samtliga ärenden innan styrelsen 

går till beslutsomgång. 

 Beslut fattas direkt efter avslutad föredragning. 

 Frågor sparas till efter föredragningar. Skriv ned dem och begär sedan 

ordet. 

 Ordförande har alltid rätt att begära in yrkanden skriftligt. 

 Sekreteraren kommer att hålla en digital yrkandelista tillgänglig där 

eventuella yrkanden ska skrivas in. 

 Munkedals kommuns värdegrund gäller för alla, vid alla möten, med alla 

som på något sätt deltar på kommunstyrelsens sammanträden. 

 Kränkande kommentarer eller inlägg är inte tillåtna. 

 

Jan Hognert (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

5 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-03-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 25    Dnr: SBN 2020–61 
 
Namnsättning av sammanträdeslokaler 
 
Kommunfullmäktige har beslutat följande avseende namnsättning: 
”Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för beredning av ärende avseende 
namnsättning av gator och allmänna platser samt kommunala fastigheter i samråd 
med berörd nämnd.” Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och 
allmänna platser samt kommunala fastigheter 
 
Detta ärende avser övervåningen på Sporren på Utvecklingscentrum i Dingle där 
övervåningens sammanträdesrum (8 rum) nu är på väg att färdigställas. En bild 
kommer att komplettera namnet. Följande förslag på namn har tagits fram: 
Från Munkedal: 
Örekil (bild från Örekilsparken) 
Bron (bild från stenbron vid Herrgården på Stale) 
Från Dingle: 
Utsikten (bild från Utsiktsberget) 
Gården (bild från Gammelgården) 
Från Hällevadsholm: 
Bautas (bild på bautastenarna vid Stenehed) 
Aspen (bild över Aspensjön) 
Från Hedekas: 
Fjäll (bild från Kynnefjäll) 
Sörbo (bild på minnesstenen av Kung Sverre) 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, fastighetschef, 2020-02-18 
Ritning 
 
Beslut 
 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen för beslut. 

 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner förslaget. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

93

linand001
Rektangel



 

 www.munkedal.se  •  Telefon växel 0524-180 00  •  E-post kommun@munkedal.se  •  Bankgiro 549-6260 
455 80 MUNKEDAL  •  Besöksadress Centrumtorget 5  •  Organisationsnummer 212000-1330 

 
 

  

  2020-02-18 Dnr:       

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Mattias Andersson 

Projektledare 

Fastighetsenheten

Namnsättning av sammanträdeslokaler 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget och överlämnar det till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat följande avseende namnsättning: 

”Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för beredning av ärende avseende 

namnsättning av gator och allmänna platser samt kommunala fastigheter i samråd 

med berörd nämnd.” Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och 

allmänna platser samt kommunala fastigheter 

 

Detta ärende avser övervåningen på Sporren på Utvecklingscentrum i Dingle där 

övervåningens sammanträdesrum (8 rum) nu är på väg att färdigställas. En bild 

kommer att komplettera namnet. Följande förslag på namn har tagits fram: 

Från Munkedal: 

Örekil (bild från Örekilsparken) 

Bron (bild från stenbron vid Herrgården på Stale) 

Från Dingle: 

Utsikten (bild från Utsiktsberget) 

Gården (bild från Gammelgården) 

Från Hällevadsholm: 

Bautas (bild på bautastenarna vid Stenehed) 

Aspen (bild över Aspensjön) 

Från Hedekas: 

Fjäll (bild från Kynnefjäll) 

Sörbo (bild på minnesstenen av Kung Sverre) 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

     

 

 

Beslutet expedieras till:SBF 

Mats Tillander 

 

 

 

Ulrika Johansson 

Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-24 

 

Dnr: KS 2020-000141 

  

Handläggare: 

Johan Celinder 

Säkerhetssamordnare 

Administrativa avdelningen 

Plan för samarbete - Frivillig resursgrupp 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för samverkan om s.k. frivillig resursgrupp 

(FRG).     

Sammanfattning 

Parterna Munkedals kommun (MUK), Lysekils kommun (LYK) samt 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB), ska samarbeta kring uppbyggnaden av en 

stabil frivillig resursgrupp (FRG). FRG byggs upp med stöd av en FRG-ansvarig från 

Civilförsvarsförbundet. Syftet med FRG-gruppen är att vara ett stöd för parterna vid 

samhällsstörningar, extraordinära händelser eller vid höjd beredskap. 

Vardera parten kan i vissa fall ha olika behov avseende vad FRG-resurserna ska 

bistå med, men samtliga parter i detta samarbeta ska kunna nyttja varandras FRG 

resurser vid behov och ska samarbeta för att säkerställa att FRG har de 

baskunskaper och kunskaper som är centrala för respektive part oavsett övriga 

unika behov.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Uppbyggnaden av FRG kräver inga extra kostnader. Vid insatser nyttjas 

kollektivavtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB-avtalet).  

 

Särskilda kostnader beslutas om enligt gällande delegationsordning     

 

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser  

 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

96

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
Rektangel



Munkedals kommun 
Datum 
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KS 2020-000141 
Sida 

2(2) 

 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefer  

Säkerhetsstrateg  
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Plan 

Samarbete Frivillig 

Resursgrupp (FRG)   
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Dokumentbeskrivning 

Dokumenttyp: Plan 

Antaget av:  Kommunstyrelsen  

Antagningsdatum:  

Diarienummer: 2020–000141 

Gäller till och med: Gäller tillsvidare  

Dokumentansvarig:  Säkerhetsstrateg  

Revisionshistorik: Löpande vid behov 
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1. Bakgrund  
Parterna Munkedals kommun (MUK), Lysekils kommun (LYK) samt Räddningstjänsten 

Mitt Bohuslän (RMB), ska samarbeta kring uppbyggnaden av en stabil frivillig 

resursgrupp (FRG). FRG byggs upp med stöd av en FRG-ansvarig från 

Civilförsvarsförbundet. Syftet med FRG-gruppen är att vara ett stöd för parterna vid 

samhällsstörningar, extraordinära händelser eller vid höjd beredskap. 

Vardera parten kan i vissa fall ha olika behov avseende vad FRG-resurserna ska bistå 

med, men samtliga parter i detta samarbeta ska kunna nyttja varandras FRG resurser vid 

behov och ska samarbeta för att säkerställa att FRG har de baskunskaper och kunskaper 

som är centrala för respektive part oavsett övriga unika behov. Beskrivning av 

ansvarsfördelning och behov redovisas längre ned i dokumentet. 

2. Dokumentets innehåll  
Dokumentet, som upprättas i likalydande exemplar och beslutas inom respektive part, 

beskriver följande:  

 Den samverkan som parterna förhåller sig till. 

 Behovet och användningsområden för FRG gemensamt och för respektive part.  

 Ekonomi  

 Ansvar  

 Övningar  

 Långsiktigt underhåll av kapacitet inom FRG                     

3. Syfte  
Syftet med samverkan inom FRG mellan MUK, LYK och RMB är dels att erbjuda FRG-

resurser en attraktiv lösning att engagera sig i samt att gemensamt underhålla och 

vidare öka sin kapacitet att hantera samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd 

beredskap.  

4. Specifika mål 
 Genom FRG samarbetet öka kapaciteten att stå emot samhällsstörningar och 

extraordinära händelser.  

 Underlätta för parterna att stödja varandra under samhällsstörningar  

 Effektivisera hanteringen av frivilliga vid insatser  

5. Samverkan  
MUK, LYK och RMB driver gemensamt en samverkan kring FRG i syfte att bygga upp en 

stabil FRG-grupp som kan bistå parterna vid insatser som är kopplade till exempelvis 

extraordinära händelser och framåt även höjd beredskap.  

De utbildade FRG resurser som parterna får fram ska som en del i samverkan vara 

beredda att hjälpa samtliga parter i samverkan (MUK, LYK, RMB).  
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6. Användningsområden  
Vardera parten i samverkan kan ha olika prioriterade användningsområden för FRG-

resurserna.     

a. Kommunerna 

I Lysekils och Munkedals kommuner ska FRG-resurserna nyttjas för främst följande:           

 Hjälpa till att informera allmänheten vid kommunens reglerade 

trygghets/informationspunkter  

 Stödja vid och med storskaliga utrymningar och evakueringar  

 Resursförstärka kommunens POSOM-grupp, i första hand som stödperson  

 Bevaka viktiga nödvattentankar som saknar tekniska hjälpmedel för att förhindra 

avsiktliga försök till förgiftning eller hinder för förbrukningen vid 

nödvattentankarna  

 Montera transporterat material   

 Resurs vid saneringsarbete i samband med oljeutsläpp till sjöss1. 

b. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän  

För kommunalförbundet Räddningstjänst Mitt Bohuslän, ska FRG-resurserna om möjligt 

kunna utföra: 

 Brandbekämpning under handledning 

 Avspärrning större skadeområden 

 Underhållsuppgifter som exempelvis tillagande av mat i livsmedelsförsörjningen 

för personal samt bistå för att säkra drivmedelsförsörjning 

c. Gemensamt behov för samtliga parter  

Parterna gemensamma behov och som parterna ska försöka hitta gemensamma 

lösningar på är: 

 Administrativa stabsuppgifter 

 Ordonnansuppdrag 

 Understöd nödsamband  

 Logistik (transport av personer, materiel och livsmedel)  

 Organisering av frivilliga enligt 30-minutersmetoden 

 Transporter och logistik av personal och materiel 

7. Ekonomi 
FRG-resursers obligatoriska grundutbildning bekostas av Civilförsvarsförbundet. 

För de utbildningar som inte är obligatoriska för Civilförsvarsförbundet att genomföra, 

åtar sig parterna att utföra aktuella utbildningar i egen regi. 

Vid arvodering till FRG-resurser nyttjas alltid vid var tid gällande kollektivavtal för 

räddningstjänstpersonal i beredskap.  

För övriga kostnader ska parterna fördela dessa enligt överenskommelse vid varje 

investeringstillfälle. 

                                           
1 Gäller endast Lysekils kommun 
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8. Ansvar 
Följande ansvar gäller solidariskt mellan parterna:  

Parterna ska följa upp och diskutera FRG arbetet vid minst ett (1) av de 

samverkanmöten som parterna utför årligen inom ramen för samverkan inom 

räddningstjänstförbundet.  

Ett standardiserat FRG-avtal ska nyttjas av parterna som medför att FRG-resurser ska 

vara beredd att bistå samtliga tre parter vid behov. 

Parterna ska ha en gemensam FRG-ansvarig.  

Parternas marknadsföring för FRG på hemsidor eller i andra kanaler ska informera om 

samverkanslösningen parterna emellan och vara likformigt utformat på respektive parts 

webbplats.   

Parterna ska samverka för bästa möjliga effektivitet, genom att exempelvis samordna 

inköp/upphandlingar av profilkläder till FRG eller dylika produkter som är nödvändiga. 

Om räddningstjänstförbundet deltar i ramavtalsupphandlingar som berör material som 

FRG-resurser kan nyttja, ska MUK och LYK erbjudas att vara avropsberättigade. 

Parternas representanter i samverkan ska delta på varandras generella 

informationsträffar för FRG.  

9. Larmning och inkallning   
Larmning och inkallning av FRG-resurserna beslutas av räddningschef eller 

kommundirektör. 

10. Övningar och utbildning   
För att säkerställa att FRG-resurserna bibehåller intresset över tid och att parterna har 

välövade FRG-resurser, bedöms det som viktigt att RMB i samråd med övriga två parter 

och FRG-ansvarig, med lämplig frekvens övar och utbildar FRG.  

MUK och LYK bistår RMB vid utbildningar och informerar om de frågor som är viktiga för 

de båda kommunerna att FRG-resurserna känner till.  

11. Underhåll av förmåga  
Parterna ska arbeta enligt en aktivitetsplan som beskriver hur parterna mer detaljerat 

ska underhålla sina FRG-resurser samt hur uppfyllanden av de specifika målen ska 

verkställas. Aktivitetsplan fastställs årligen av räddningschef och respektive kommuns 

säkerhetsstrateg.    

       

            

 

 

103



 

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

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-30 

 

Dnr: KS 2019-000003 

  

Handläggare: 

Maria Ström 

 

Administrativa avdelningen 

Revidering av delegationsordningen för 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen med kompletterande punkter 

2.3.1 - 2.3.3    

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen antog delegationsordning enligt beslut KS 2019-01-14 § 5. Enligt 

Arkivreglementet, antaget av kommunfullmäktige den 26 november 1995 § 78 är 

kommunstyrelsen arkivmyndighet för Munkedals kommun. Det innebär bland annat 

att kommunstyrelsen har i uppgift att fastställa ansvarsfördelningen avseende 

hantering av allmänna handlingar och arkiv genom att utse kommunarkivansvarig, 

arkivansvarig per myndighet och arkivredogörare. Det innebär också att utföra 

tillsyn av kommunens olika arkiv och att vårda det arkivbestånd som finns i 

kommunarkiv och e-arkiv.  

De kompletterande punkterna 2.3.1 – 2.3.3 ger delegation till administrativ chef att 

utföra dessa uppgifter.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommundirektör 

Administrativ Chef 

Registratorer 
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 2019-01-01  

  

   
  

 

 

Förslag till: 

 

Delegationsordning  

 
Kommunstyrelsen (KS) 

 

Gäller fr.o.m. 2019-01-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Dnr: KS 2019-3 

 

Typ av dokument: Regel 

 

Handläggare: Kommunsekreterare 

 

Antagen av: Kommunstyrelsen Antagningsdatum: 

2019-01-14 § 5 

 

Revisionshistorik:  
 

Giltighet:  Tills vidare 
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Utdrag ur Reglemente för kommunstyrelsen gällande från 1 januari 2019    
 
Lednings- och styrfunktion 

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 

uppsiktsplikt över övriga nämnder, gemensamma nämnder, hel- eller delägda bolag och 
kommunalförbunds 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 personalmyndighet för kommunens personal. 
Dessutom ingår följande strategiska uppdrag; 
 

• Koncernstyrelse  
• Kollektivtrafikfrågor, inklusive närtrafik, färdtjänst, linjetrafik 
• Strategiska infrastrukturfrågor 

• Översiktsplanering och övrig strategisk samhällsplanering  
• Mark och exploateringsfrågor 
• Miljöstrategiskt arbete samt energi- och klimatfrågor 
• Bostadsförsörjningsfrågor 
• Näringslivs- och besöksnäring 
• Strategiska arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor 
• Digitaliseringsfrågor och utveckling av e-Samhället 

• Integrations- och hälsofrågor 
• Central informations- och kommunikationsverksamhet 
• Konsumentverksamhet 
• Samordning av kommunens säkerhetsarbete 
• Brottsförebyggande råd (BRÅ) 
• Hantering av inteckningar, pantbrev mm 
• Tillstånd att använda kommunens vapen 

• Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten 
• EU-frågor 
• Avge yttrande på fullmäktiges vägnar i ej principiella frågor samt i brådskande ärenden 

• Utse dataskyddsombud  
• Förvaltnings-/verkställighetsuppgifter som inte tilldelats annan nämnd 
• Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila 

försvaret som kommunen skall bedriva i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar även för uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning; 

 
• Patientnämnd 
• Pensionsnämnd för anställda och förtroendevalda 

• Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen 
• Arkivmyndighet 
• Registeransvarig och ansvarig för kommunens anslagstavla 

 
 
Se reglementet i sin helhet för vidare information 
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Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 
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Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2019-01-14 § 5. Dnr KS 2019-3 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

Kapitel 1. Övergripande ärenden kommunstyrelsen 
 

Kommunallagen, KL 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

Dataskyddsförordningen GDPR 
1.1 
 

Vid förfall för delegat beslutar närmsta chef 
 

  

1.2 Avge yttrande enligt lagen om 
övervakningskameror 
 

 
 

Kommundirektör 

1.3 Tillstånd att använda kommunens heraldiska 
vapen 
 

 Kommundirektör 

1.4 
 
 
 
 

Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens 
talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag 
 

 Kommundirektör 
 

1.5 
 

Avge yttrande av politisk men inte principiell natur 
 
 

 Kommunstyrelsens 
presidium 
 

1.6 
 

Besluta om ledamot och ersättares deltagande i 
utbildning, kurser, seminarium och liknande 
 
a) besluta om ordförandens deltagande i 
utbildning, kurser seminarium och liknande 
 

 
 

Kommunstyrelsens 
Ordförande 
 
a) 
Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande   

1.7 
 

Avvisande av ombud/fullmakt 
 

14 § 2 st. 
och 15 § 
FL 
 

Förvaltningschef 

1.8 
 

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 
avvisning av överklagande som kommit in för sent 
 
 

45 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

1.9 Beslut huruvida omprövning skall ske 
 
 

 37 § och 38 
§  
46 § 2 st 
FL 
 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

1.10 
 

Omprövning av beslut i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattas av delegat 
 
 
 

37 § och 38 
§  
46 § 2 st 
FL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

1.11 Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste 
avgöras och inte kan vänta till nästa sammanträde 
 
 

KL 6 kap  
39 § 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens 
ordförande 
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 
 

1.12 
 

Besluta om instruktion för ombudet till bolags- och 
föreningsstämmor  

 Kommunstyrelsens 
ordförande 
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

1.13 Avge yttrande med anledning av besvär 
(överklagan) över delegats beslut  
 

 
 

Kommundirektör 

1.14 Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 
undantag för kommunens mål och riktlinjer  
 

 
 

Kommundirektör 

1.15 
 

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) 
med personuppgiftsbiträden som hanterar 
personuppgifter för nämndens räkning 
 

Dataskydds-
förordningen 
(GDPR) 
2016-679 
 

Kommundirektör 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

 
  Kapitel 2. Administrativa avdelningen 

 
2.1 Allmänna handlingar 

Tryckfrihetsförordningen, TF 
Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Kommunallagen, KL 
 
2.1.1 
 
 
 
 
 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild inom kommunstyrelsens 
förvaltning.  

TF 2 kap 
14 §,  
OSL 6 kap 
2 och 3 §§ 
och 10 kap 
14 §, 
KL 7:12 

Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Folkhälsa 
2.2.1 
 
 
 

Besluta om bidrag till föreningar och organisationer 
i folkhälsoärenden omfattande högst 1 basbelopp 
 

 Folkhälsostrateg 
 
 

2.3 Arkiv 
2.3.1 Beslut om formerna för tillsyn 

 
 Administrativ chef 

2.3.2 Beslut att överta arkivmaterial 
 

 Administrativ chef 

2.3.3 Besluta att ensidigt överta arkiv i samband med 
tillsyn 
 

 Administrativ chef 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

Kapitel 3. Ekonomi, upphandling och inköp  
 

3.1   Ekonomi 
3.1.1 
 

Försäljning av inventarier för; 
 
a) högst 1 prisbasbelopp 
 
b) över 1 prisbasbelopp 
 
 

  
 
a) Förvaltningschef 
 
b) Kommundirektör 

3.1.2 
 

Beslutsattestant för nämndens verksamhet                                          
 
Notering: Förteckning över dessa ska hållas aktuell och ska 
årligen anmälas till styrelsen/nämnden. 
 

 
 
 
 
 
  
 

Förvaltningschef 
 
 

3.1.3 Utse personer att utfärda anvisningar på 
kommunens bank- och postgirokonto samt personer 
med rätt att underteckna handlingar 
 

 Kommundirektör 

3.1.4 
  

Utse personer att utfärda anvisningar på av 
kommunens förvaltade stiftelsers balansräkningar 
samt verkställa in- och utbetalningar på dessa 
konton 
 

 Kommundirektör 

3.1.5 
 

Besluta om anstånd med eller avbetalning av skuld 
till kommunen till ett högsta belopp av; 
 
a) ½ prisbasbelopp och högst 60 dagar 
 
b) ½ - 5 prisbasbelopp 

  
 
 
a) Handläggare 
 
b) Förvaltningschef 
 

3.1.6 
 
 
 
  

Avskrivning av fordran mot kund till ett högsta 
belopp av; 
 
Upp till 5 prisbasbelopp 
 

  
 
 
Ekonomichef 
 

  3.1.7 
 

Besluta om långfristig upplåning enligt budgeterad 
anslagsram och av kommunfullmäktige antagna 
principer för upplåning  
 

 Ekonomichef 

  3.1.8 
 

Besluta om kortfristig upplåning enligt av 
kommunfullmäktige antagna principer för upplåning 
  
 

 Ekonomichef 

  3.1.9 
 

Besluta om konvertering av lån samt besluta om 
förtida inlösen av lån inom budgeterad anslagsram 
  

 Ekonomichef 

 3.1.10 
 

Omfördelning av medel till kommunstyrelsens 
förfogande till ett högsta belopp av upp till 10 
prisbasbelopp 
  

 Kommunstyrelsens 
presidium 

 3.1.11 
 

Omfördelning av medel mellan investeringsobjekt 
upp till 10 prisbasbelopp 
 
 

  
Kommundirektör 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

  3.1.12 
 

Godkänna till kommunen ställd säkerhet till ett 
belopp av; 
 
a) högst 2 prisbasbelopp 
 
b) över 2 prisbasbelopp 
 

  
 
 
a) Ekonomichef 
 
b) Kommundirektör 

  3.1.13 
 

Besluta om undantag från bestämmelser om taxa 
eller annan avgift till ett belopp av högst 1 
prisbasbelopp 
  

 
 
 
 
 
 

 
Förvaltningschef 
 

3.2   Upphandling och inköp  
3.2.1 
 
 
 
 
 
. 

Genomförande av upphandling 
 
a) Beslut om att genomföra upphandling och 
tecknar samt förlänger ramavtal.  

b) Beslut om att sluta avtal med SKL Inköpscentral 
om att genomföra upphandling samt teckna och 
förlänga ramavtal som Munkedals kommun har 
möjlighet att ansluta sig till 

c) Beslut om att delta i övriga externt samordnade 
upphandlingar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Förvaltningschef 
 

b) Ekonomichef 
 

 

c) Förvaltningschef 
 

3.2.2 
 

Beslut om att anta förfrågningsunderlag 
 

 Förvaltningschef 
 

3.2.3 
 

Beslut att avbryta pågående upphandling  Förvaltningschef 
 

3.2.4 
 
 

Formella anbudsöppnare för öppning av anbud i 
upphandling tillsammans med upphandlare,  
inom respektive ansvarsområde 
 

 
 
 
 
 

Förvaltningschef 
 

3.2.5 
 
 

Anta leverantör för tilldelning (anbud)  Förvaltningschef 

3.2.6 
 
 

Teckna och förlänga kommunövergripande 
rabattavtal för upphandling och inköp av varor och 
tjänster 

 Ekonomichef 

3.2.7 
 

Teckna och förlänga leasingavtal för kommunen om 
varor och tjänster 

 Ekonomichef 

3.2.8 
 
 

Teckna avtal som inte avses ovan 
 

 
 

Förvaltningschef 

3.2.9 
 
 

Förlängning av avtal och optioner av ej principiell 
natur    
 

 Förvaltningschef 
 

3.3 Färdtjänst och riksfärdtjänst  
Lag om färdtjänst 

Lag om riksfärdtjänst 
 

3.3.1 
 

Beslut om tillstånd till färdtjänst 
 
 

6-9 §§ Lag 
om 
färdtjänst 

Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

3.3.2 
 

Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst; 
 
a) om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 
 
b) om tillståndshavaren gjort sig skyldig till  
allvarliga och upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst 
 

12 § Lag 
om 
färdtjänst 

 
 
a) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 
 
 
b) Förvaltningschef 

3.3.3 
 

Beslut om riksfärdtjänst 
 
 

4-7 §§ Lag 
om 
riksfärdtjänst 
 

Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 
 

3.3.3 
 

Beslut om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst; 
 
a) om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 
 
b) om tillståndshavaren gjort sig skyldig till  
    allvarliga och upprepade överträdelser av de  
    föreskrifter och villkor som gäller för 
    riksfärdtjänst       
 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

 
 
a) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 
 
b) Förvaltningschef 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

Kapitel 4. HR-avdelning   
 

4.1 
 

På kommunens vägnar med bindande verkan för 
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt 
reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare 
 

 HR-chef 

4.2 
 
 
 

Beslut om deltidsarbete med oförändrad 
pensionsgrundande lön, särskild avtalspension samt 
pensionsförstärkning vid förtida uttag av 
tjänstepension enligt regler för pension avseende;  
 
 
a) förvaltningschef 
 
 
b) övriga anställda 
 

  
 
 
 
 
    
a) kommundirektör  
 
b) lönechef 
 

4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om tillsvidareanställning och lön, efter 
samråd med HR-chef, avseende; 
 
a) förvaltningschef 
 
b) chefsbefattningar  
 
c) övrig personal i respektive enhet/förvaltning 
 

Regler för 
lönesättning 
 
 
 

 
 
 
a) kommundirektör 
 
b) förvaltningschef 
 
c) närmaste chef 
 

4.4 Beslut om utfall vid lönerevision, efter samråd med 
HR-chef avseende; 
 
a) kommundirektör 
 
b) förvaltningschef 
 
c) chefsbefattningar  
 
d) övrig personal i respektive enhet/förvaltning 
 

  
 
a) kommunstyrelsens 
ordförande 
 
b) kommundirektör 
 
c) närmaste chef 
 
d) närmaste chef 
 

4.5 
 
 
 

Beslut om avgångsvederlag 
 
a) förvaltningschef  
 
b) övriga anställda 

  
 
a) kommundirektör  
 
b) HR-chef 
 

4.6 
 

Omplacering utanför ramen för anställningsavtal om 
oenighet finns mellan chefer 
 

 HR-chef 

4.7 
 
 
 
 
 
 
 

Förändring av tjänstemannaorganisation    
 
a) Besluta om kommunens övergripande 
förvaltningsorganisation 
 
b) Besluta om förändring inom 
avdelningsorganisationerna 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
a) kommundirektör 
 
 
b) Förvaltningschef 
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5.1 Delegater i kommunstyrelsens delegationsordning 
  
Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 
Kommunstyrelsens presidium 
Kommundirektör (är tillika förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning) 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Lönechef 
Enhetschef 
Folkhälsostrateg 
Handläggare färd- och riksfärdtjänst 
Handläggare (ansvarig handläggare inom respektive arbetsområde) 
 
 
5.2 Information - att fatta beslut enligt delegation 
 
Delegationsordning 
Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt åt 
delegaten. Kommunallagen (KL) (2017:725) reglerar möjligheten att delegera 
beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14 § 5 att samtliga beslut fattade enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som 
hålls närmast efter det att beslutet fattades.   
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14 § 5 att medge att förvaltningschefen har 
rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd, som i sin tur ska 
återredovisa besluten till förvaltningschefen. Förvaltningschefen i sin tur ska 
redovisa vidaredelegerade beslut till kommunstyrelsen, vid det sammanträde som 
hålls närmast efter det att beslutet fattades.  
 
Återkallelse av delegation 
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en delegation. Det kan göras 
generellt eller i ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen kan också genom eget 
handlande föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, genom att själv ta över ärendet 
och besluta. 
 
Däremot kan kommunstyrelsen inte ändra ett beslut som redan fattats av en 
delegat. Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i kommunstyrelsens 
ställe. Om kommunstyrelsen anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt 
styrelsens intentioner, kan kommunstyrelsen däremot återkalla delegationen.  
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5.3 Checklista för anmälan av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen: 
 
 
Delegationsanmälan ska innehålla: 
 
1. datum och § när kommunstyrelsen beslutat anta den aktuella   
    delegationsordningen (anges på 1:a sidan och i sidhuvudet),  
 
2. nummerhänvisning i delegationsordningen,  
 
3. datum när beslutet fattades,  
 
4. vad beslutet gäller, man kan ange ärendemeningen i delegationsordningen, 
 
5. vem som fattat beslutet, delegaten, 
 
6. identifikation, t.ex, diarienummer, egen löpnummerserie/år eller en 
    sammanställning/månad (om en delegat fattar en stor mängd av  
    samma typ av beslut), 
     
7. lämna redovisningen till kommunstyrelsens registrator omedelbart efter att 
 beslutet fattats. Beslutet anmäls därmed vid kommunstyrelsens nästkommande  
 möte, 
 
8. registrera i diariet/akten när delegationsbeslutet anmäldes till  
 kommunstyrelsen. 
 
 
Mallar för olika typer av redovisning finns i mallbiblioteket, sökväg: 
öppna Word /arkiv /nytt / mina mallar /välj fliken ”gemensamma”/  
delegationsbeslut - mall. 
 
5.4 Lagförteckning kommunstyrelsens delegationsordning 
  
  
 
FL Förvaltningslagen 
 
GDPR Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016:679 
  
KL  Kommunallagen 
 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
  
TF Tryckfrihetsförordningen 
 
 Lag om färdtjänst 
  
 Lag om riksfärdtjänst 
 
5.5 Historik – Revidering, ändring, tillägg 
 
Nu gällande: 
Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2019-01-14 § 5 
Dnr KS 2019-3 
 
 
Ersätter: 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-28 

 

Dnr: KS 2020-000169 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Avtal med Västtrafik om fria seniorresor 

Förslag till beslut 

Förvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen med två alternativa förslag 

till beslut.  

 

Kommunstyrelsen föreslås att antingen säga upp avtalet med Västtrafik så att 

tjänsten upphör, eller att omförhandla avtalet så att endast åldersgruppen +75 år 

erbjuds fria resor.     

Sammanfattning 

Munkedals kommun har avtal med Västtrafik om fria resor för seniorer +65 år. 

Seniorkorten har varit i drift sedan den 1 januari 2019. Västtrafik har två 

åldersalternativ för seniorkort, antingen från +65 år eller från +75 år. Munkedals 

kommun har beslutat att seniorkorten ska erbjudas kommuninvånare +65 år.  

 

Tillgänglig kostnadsredovisning och statistik visar att seniorkorten är kostsamma 

och att nyttjandegraden är låg. Kommunstyrelsen föreslås att omförhandla avtalet 

med Västtrafik så att tjänsten antingen sägs upp, eller endast erbjuds ålders-

gruppen +75 år. Med nu gällande priser och aktiva kort beräknas den senare 

lösningen innebära att kommunens årliga kostnad halveras.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunens kostnader för de fria seniorresorna är höga, särskilt vid en bedömning 

av nyttjandegraden.  

 

Håkan Sundberg  

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Administrativ chef 
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 2020-04-17 Dnr:      

 
 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  

  

 

 

  

 

   

 

PM fria resor i kollektivtrafik för seniorer 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-18, § 71, att teckna avtal med Västtrafik AB 

om fria resor i kollektivtrafik för åldersgruppen +65 år. De fria resorna gäller inom 

Munkedals kommun och omfattar buss, tåg samt närtrafik. Avtalet gäller tills vidare 

och har en uppsägningstid sex månader.  

 

Kostnad 

Kommunen betalar en årlig avgift per utställt kort. Avgiften är för närvarande  

 

65-74 år 240 kr/år 

75-w år 213 kr/år 

 

Kommunen betalar även en administrativ engångskostnad per kort. I 

engångskostnaden ingår Västtrafiks kostnader för bland annat utskick av 

erbjudande till den som fyllt 65 år. Den administrativa kostnader är för närvarande 

130 kr/kort.  

 

Kostnaden för seniorkorten uppgick 2019 till 417 000 kr. Fördelningen på kort 

respektive administration utföll enligt följande. 

 

Kort 292 600 kr 

Administration  124 400 kr  

Summa  417 000 kr   

 

Västtrafik har aviserat att priset för seniorkort fr o m januari 2021 kommer att 

höjas med 2,8% grund av ny zonindelning. Fr o m 2022 kommer priset att höjas 

ytterligare på grund av möjligheterna att resa över ett större geografiskt område 

genom den nya zonindelningen. Det är oklart om ytterligare indexhöjningar 

tillkommer.  

 

Resandestatistik 

Resandestatistiken nedan avser dels 3 månader (201911-202003) och dels 

365 dagar (201903-202003). Sammantaget finns det 1207 st registrerade 

seniorkort. Antalet aktiva kort under de senaste 365 dagarna är 255 st. Det innebär 

en nyttjandegrad på 21%. Vid en jämförelse de senaste 90 dagarna är istället 

nyttjandegraden 12%.  
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Fördelningen på ålder, antal registrerade och aktiva kort utfaller enligt följande. 

Använda kort under de senaste 90 dagarna: 

Åldersspann Registrerade 

Seniorkort 

Antal 

aktiva 

Seniorkort 

65-69 264 32 

70-74 326 46 

75-79 298 37 

80-84 178 18 

85-89 107 8 

90+ 34 3 

Totalt 1207 144 

  

Använda kort under de senaste 365 dagarna: 

Åldersspann Registrerade 

Seniorkort 

Antal 

aktiva 

Seniorkort 

65-69 264 61 

70-74 326 80 

75-79 298 57 

80-84 178 36 

85-89 107 14 

90+ 34 7 

Totalt  1207 255 

 

Källa: Västtrafik  

 

Fördelningen av uttagna kort är ungefär jämt fördelad mellan åldersgrupperna  

65-74 år (590 st) och 75-w (617 st). Ungefär 55% av resorna görs av 

åldersgruppen 65-74 år.   

 

Registrerade seniorkort per åldersspann 

Åldersspann Antal 

personer 

Registrerade 

seniorkort 

Andel 

seniorkort i 

åldersgrupp 

65-74 1355 590 44% 

75-w 1387 617 44% 

Totalt  2742 1207 44% 

 

Källor: Västtrafik/Hypergene 

 

Den faktiska kostnaden per nyttjat kort de senaste 365 dagarna uppgår till 1635 kr. 

Om man istället ser på nyttjandet de senaste 3 månaderna är kostnaden 2895 kr 

per nyttjat kort.  

 

Sammanlagt gjordes 3964 st resor med seniorkort under 2019. Det innebär att 

snittkostnaden var 105 kr/resa. Det allra flesta resorna har gjorts i relationerna 

med linje 860, 870 samt Bohusbanan. 
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Sammanfattning 

Munkedals kommun har avtal med Västtrafik om fria resor för seniorer +65 år. 

Seniorkorten har varit i drift sedan den 1 januari 2019. Västtrafik har två 

åldersalternativ för seniorkort, antingen från +65 år eller från +75 år. Munkedals 

kommun har beslutat att seniorkorten ska erbjudas kommuninvånare +65 år.  

 

Tillgänglig kostnadsredovisning och statistik visar att seniorkorten är kostsamma 

och att nyttjandegraden är låg. Kommunstyrelsen föreslås att omförhandla avtalet 

med Västtrafik så att tjänsten antingen sägs upp, eller endast erbjuds ålders-

gruppen +75 år. Med nu gällande priser och aktiva kort beräknas den senare 

lösningen innebära att kommunens årliga kostnad halveras. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-06 

 

Dnr: KS 2020-000054 

  

Handläggare: 

Ulrika Karlsson 

Anställd 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Anmälan av delegationsbeslut  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.    

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-

01-04 § 5.  

 

Förteckning redovisar beslut tagna 2020-03-01 – 2020-03-31.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

 

Beslutet expedieras till: 

Akten 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03- 01 – 2020- 03-31 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-03-25 73297 I Administrativa 

avdelningen 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 4.2 - Ansökan om 

deltidsarbete med oförändrad 

pensionsgrundande lön - 

Administrativa avdelningen 

 

Mikael Mattson 2020-000143 

2020-03-18 73246  Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.1.11 - Omfördelning av 

medel mellan investeringsobjekt 

upp till 10 prisbasbelopp. 

 

Håkan Sundberg  

2020-03-01 72936 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.8 - Förlängningsavtal har 

tecknats avseende support och 

underhåll av kommunens växel med 

Tele2 Sverige AB. 

 

Kristin Karlsson 2019-000062 

2020-03-01 72935 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.8 - Förlängningsavtal har 

tecknats avseende fasta och mobila 

operatörstjänster samt 

transmissionstjänster med Tele2 

Sverige AB. 

 

Kristin Karlsson 2019-000061 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-04-06 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-03-01 72916 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-21 § 2 

punkt 5.2.8 - Beslut att förlänga 

avtal avseende transportfordon med 

Bröderna Brandt Personbilar AB 

samt Brandt Fordon AB. 

 

Kristin Karlsson 2020-000055 

2020-03-01 72915 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.8 - Förlängningsavtal har 

tecknats avseende 

vagnparksfinansiering med Nordea 

Finans Sverige AB. 

 

Kristin Karlsson 2019-000263 
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 2020-04-30  

 
  

  

 

 

 

Information / rapporter från förtroendevalda 
 

Jan Hognert (M): 

 

April: 
2  Fyrbodal direktionen via Teams 

8 Gruppledarträff 

15 Valberedning 

17 Budgetberedning 

21 Västvatten ägarsamråd via Teams 

24 Rambo bolagsstämma 

28 Munkbo bolagsstämma 

29 Postnord via Teams 

29 Näringslivsråd 

 

 

Liza Kettil (S): 

 

Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund 

Gruppledarmöten om budgeten och info om covid-19 (2 ggr) 

Budgetberedningen 

Näringslivsrådet  

Beredning för kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-20 

 

Dnr: KS 2019-000242 

  

Handläggare: 

Eva Kläppe Hellström 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Integrationsstrategi 2020-2030 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Integrationsstrategi 2020-2030, som ersätter 

Integrationsplan 2018-2020  

Sammanfattning 

Integrationsstrategin är en del av hållbar utveckling för Munkedals kommun och de 

inriktningsmål som kommunfullmäktige har beslutat om för perioden 2020-2023 

samt nämndernas verksamhetsmål.  

Bakgrund 

Det behövs en strategi som går hand i hand med hållbar utveckling och 

kommunens vision för ett hållbart och attraktivt Munkedal: 

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 

Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 

- Vision 2025, Munkedals kommun 

Kommunen har en integrationsplan för åren 2018-2020. För att öka effektiviteten i 

integrationsarbetet behöver blicken höjas. Därför föreslås kommunfullmäktige 

besluta om en mer långsiktig strategi för integrationsarbetet. 

Syftet med strategin är att peka ut handlingsriktning för ett hållbart Munkedal där 

den goda integrationen är i ständig utveckling. Utifrån strategin tar förvaltningarna 

fram aktiviteter för genomförande. 

Tydlig styrning och ledning skapar förutsättningar för framgångsrika resultat. Med 

en tydlig strategi som visar riktningen för integrationsarbetet skapas goda 

förutsättningar för att nå en hållbar utveckling för Munkedal. 

Integrationsstrategin ersätter Integrationsplan 2018-2020 (Dnr KS 2018-143). 

Bilaga 

Integrationsstrategi 2020-2030 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Folkhälsa 

Kommunens arbete för en god hälsa på lika villkor påverkas positivt av en 

långsiktig strategi för integrationsarbetet. 

Barnkonventionen 

Integrationsstrategin är positiv för barns och ungdomars uppväxtvillkor och framtid. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer 

Processutvecklare 
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All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 

ska utgå ifrån alla människors lika värde. 

Värdegrund, Munkedals kommun 

Inledning 
Syftet med denna integrationsstrategi är att göra inriktningen för kommunens 

integrationsarbete tydligt. Integration är en gemensam utveckling där personer med 

utländsk bakgrund och samhället i Munkedals kommun anpassar sig till varandra. Det är ett 

ständigt arbete för att skapa ett samhälle för alla, ett samhälle där alla har samma 

rättigheter, accepterar sina skyldigheter, accepterar varandra och är delaktiga i samhället. 

Denna strategi ska bidra till skapandet av en kommun där mångfald ses som en tillgång. 

Strategi för integration 
Integrationsstrategin syftar till att nå målet om ett hållbart Munkedal där den goda 

integrationen är i ständig utveckling. Tre av inriktningsmålen för perioden 2020-2023 berör 

den sociala dimensionen i hållbar utveckling, och är direkt knutna till integration: 

- 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. 

Inriktningsmålen syftar till att människor ska uppleva en känsla av sammanhang (KASAM). 

Det innebär att man upplever tillhörighet, grunden för psykisk hälsa. Att uppleva 

meningsfullhet är det som har allra störst betydelse för den psykiska hälsan, med stabil 

ekonomi och delaktighet i samhället som två av de viktigaste skyddsfaktorerna. Strategiskt 

arbete med integration är därför en viktig del av samhällsbygget. 

Inriktningsmålen har även en ekonomisk aspekt: ju fler som har anställning, god hälsa och 

upplever att de får det stöd som de behöver utifrån sina behov, desto lägre 

samhällsekonomiska kostnader. Ett lyckat integrationsarbete är en vinst för hela samhället. 

Ett bra integrationsarbete får positiva effekter även för övrig social inkludering. Det ökar 

förutsättningarna för ett inkluderande samhälle där alla har rätt att vara den man är, mer än 

att alla ska vara lika. Det finns också tydliga kopplingar till folkhälsa och demokrati. 

För att nå ett bra resultat krävs samverkan och samarbete. Kommunen ska vara en förebild i 

integrationsarbetet och samverka med näringsliv och civilsamhälle. Kommunen har även ett 

stort ansvar i sin roll som arbetsgivare. 

Aktiviteter 
Nämnderna och det kommunala bolaget Munkbo AB ska varje år ta fram konkreta aktiviteter 

för förbättrad integration som svarar mot nämndernas respektive bolagets egna mål. 

Uppföljning 
Uppföljning av aktiviteter ska göras varje år, i kommunens årsredovisning. Fördjupad 

uppföljning av strategin sker i början av ny mandatperiod. 

Revidering 
Strategin ska tas upp för eventuell revidering när nya inriktningsmål har fastställts. 

Ersätter integrationsplan 
Denna strategi ersätter Integrationsplan 2018-2020 (Dnr KS 2018-143). 
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1(2) 
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Dnr: KS 2020-000166 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Revidering av arbetsordning och reglementen för 

deltagande på distans 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i kommunfullmäktiges arbetsordning göra följande 

tillägg:  

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. Kommunfullmäktige tolkar att lika villkor innebär att 

ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och att det är talarstol och presidiebord 

som ska vara synligt för den som deltar på distans. 

I de fall då slutna omröstningar kan komma att tillämpas måste 

kommunfullmäktige ha säkrat en teknisk lösning för att säkerställa att 

valhemligheten bevaras. Om inte dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande 

inte ske. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet 

anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans. 

Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att ha en säker anslutning vid 

platsen den deltar ifrån. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att i kommunstyrelsens reglemente göra följande 

tillägg:  

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla detta till 

kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att ha en säker anslutning vid 

platsen den deltar ifrån. 

Kommunfullmäktige beslutar att i Välfärdsnämndens, Samhällsbyggnadsnämndens, 

Barn- och utbildningsnämndens och Kultur- och fritidsnämndens reglemente göra 

följande tillägg: 
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Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. Platsen som ledamoten deltar ifrån ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla detta till 

nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att ha en säker anslutning vid 

platsen den deltar ifrån.    

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium gav den 16 april kommundirektören i uppdrag att 

utreda möjligheterna för att hålla sammanträden på distans. Förvaltningen har 

delat upp utredningen till att å ena sidan gälla revidering av arbetsordning och 

reglementen och å andra sidan gälla de tekniska förutsättningarna för deltagande 

på distans. I detta ärende behandlas arbetsordning och reglementen. 

 

I kommunallagen 5 kap. 16 § framgår att ledamöter får delta vid fullmäktiges 

sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska ske 

med bild- och ljudöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare 

kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans 

ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 

Fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning 

deltagande på distans får ske. 

 

I kommunallagen 6 kap. 24 § framgår förutsättningarna för styrelsen och 

nämnderna vid deltagande på distans. Första förutsättningen är att fullmäktige 

medgett det och därefter hänvisas till 5 kap. 16 § KL.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Miljö 

Kan leda till minskade resor. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Samtliga nämnder och styrelse 

Kommunsekreterare för verkställande 

Nämndsekreterare för verkställande 
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Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Teknik för deltagande vid politiska sammanträden på 

distans 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och besluta 

om teknik och tillvägagångssätt för politiska sammanträden på distans. 

Sammanfattning 

Det nu pågående pandemiutbrottet med Covid-19 ställer krav på annorlunda 

mötesformer. I huvudsak kan tre metoder användas för att begränsa 

smittspridning. 

 

 Överenskommelse om att begränsa antalet deltagande ledamöter 

 Användning av större möteslokaler för att sprida ut deltagarna 

 Möjliggörande av deltagande på distans. 

 

SKR har gjort följande bedömning för deltagande på distans. 

 

 Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, 

nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat 

beslut om detta. 

 Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är 

det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans 

vid visst sammanträde. 

 Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta 

på lika villkor. 

 Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller 

styrelsesammanträde kan delta på distans. 

 

Innan eventuell deltagande på distans behöver, förutom bedömning av teknik, en 

risk- och sårbarhetsanalys tas fram. Grundförutsättningarna är att det finns säker 

och oavbruten kommunikation samt kompetens att hantera de digitala verktygen. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Tekniklösningarna för digitala sammanträden på distans som uppfyller kraven i 

lagstiftningen är i nuläget dyra. Därutöver tillkommer kostnader för support under 

sammanträdet.  
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Kommunalrättsligt 

Om de tekniska förutsättningarna för digitala sammanträden brister i något 

avseende, eller om den digitala kompetensen hos ledamoten inte är tillräcklig kan 

sammanträdet ogiltigförklaras vid eventuell överklagande. Om samtliga ledamöter 

deltar distans kan det innebära att mötet ogiltighetsförklaras eftersom tolkningen 

av lagstiftningen är att endast delar av de beslutande man medges att delta på 

distans. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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  2020-04-24 Dnr: KS 2020-168

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Inez Rössberg Andersson  

Färdtjänsthandläggare 

Sektorsledningen 

 

Revidering av dokumentet ”Regler för Färdtjänst i 

Munkedals kommun Dnr KS 2020-168” 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av dokumentet 

”Regler för färdtjänst i Munkedals kommun”, samt beslutar att tillämpa alternativ 2 

på punkt 3.2 (avskaffa extra subventionerad egenavgift för arbetsresor). 

 

 

Sammanfattning 

Dokumentet ”Regler för färdtjänst i Munkedals kommun” reviderades senast av 

Kommunfullmäktige 2018-02-15. Dokumentet lyfts därför under 2020 för ny 

revidering pga ändrade förutsättningar. Bifogat tjänsteskrivelsen ligger det nu 

gällande dokumentet, samt förslag till förändringar vid revidering. Ändringarna 

består av förtydliganden av regler, anpassning till Västtrafiks extra serviceutbud, 

förändringar i lagstiftning och vägledande domar, men även en strävan att likställa 

regelverket med övriga kommuner inom Fyrbodalsområdet.  

På punkt 3.2 presenteras två alternativa regler till vilka kommunfullmäktige ombeds 

ta ställning. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

3.2 För den enskilde blir resekostnaden högre om arbetsresor tas bort och istället 

ersätts med vanlig färdtjänst. Den enskilde har dock möjlighet, så som alla har, att 

ansöka om skattereduktion för resor till och från arbetet via sin självdeklaration. Den 

enskilde har också möjlighet att ansöka om Handikappersättning eller 

Merkostnadsersättning från Försäkringskassan för fördyrade kostnader som beror på 

funktionsnedsättning. Se vidare bifogad bilaga 1, beträffande egenavgifter och bilaga 

2, beträffande Handikappersättning och Merkostnadsersättning. 

Miljö 

Ingen särskild miljöpåverkan att beakta.  
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Folkhälsa 

Bärhjälpen avskaffas inom ramen för Färdtjänst, pga att Västtrafik ej längre 

tillhandahåller denna extra service. Detta kan försvåra för den enskilde att komma ut 

ur sin bostad, vilket kan medföra stora negativa konsekvenser för den enskilde. 

Samtidigt är det ett riskmoment att bära personer i rullstol upp och nedför trappa, 

vilket i sin tur kan riskera att allvarligt skada både den som bär och den som blir 

buren. Fallolyckor har inträffat i andra kommuner i Sverige i samband med bärhjälp. 

Trappklättrare kommer att finnas kvar under en övergångsperiod. Möjlighet finns 

också att använda sig av bårtransport via Samverkande sjukvård. 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Ingen facklig samverkan behövs.  

 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommundirektör Håkan Sundberg 

Förvaltningschef Catarina Dunghed 

Färdtjänsthandläggare Inez Rössberg Andersson 

 

 

 

 

Håkan Sundberg  

 

 

 

  

Kommundirektör  
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Regler 

Regler för färdtjänst  

Munkedals kommun 
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Dokumentbeskrivning 

Dokumenttyp: Regler  

Antaget av: Kommunfullmäktige  

Antagningsdatum: 2001-02-28 § 3 

Diarienummer: KS 2020-168 

Gäller till och med: Gäller tills vidare 

Dokumentansvarig: Inez Rössberg Andersson/Färdtjänsthandläggare 
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1. Inledning 
 

1.1. Färdtjänst är en särskilt anpassad transporttjänst (särskild 

kollektivtrafik) inom ramen för den kollektiva persontrafiken.  

1.2. Varje kommun ansvarar för att färdtjänst av god kvalité anordnas inom 

kommunen och - om det finns särskilda skäl - mellan den egna 

kommunen och annan kommun.  

1.3. Ansvaret för att bevilja färdtjänst och åligger kommunstyrelsen i 

Munkedals kommun. Uppdraget att bevilja färdtjänst är delegerat till 

färdtjänsthandläggare enligt 4.4.1. delegationsordningen för 

kommunstyrelsen. Återkallelse av färdtjänsttillstånd beslutas av 

kommunstyrelsen. 

1.4. De kommuner, i trafikområdet Fyrbodal samt Dalsland, som är anslutna 

till beställningscentralen samråder om tillämpningsfrågor och 

handläggning av färdtjänstfrågor för att säkerställa en likartad 

bedömning i hela området.  

 

2. Regler för färdtjänst 
 

2.1. Färdtjänst beviljas ej på grund av att allmänna kommunikationer 

saknas.  

2.2. Resa som ska bekostas av annan huvudman är ej färdtjänstresa. Med 

annan huvudman menas bland annat stat, landsting/region, 

försäkringskassa, försäkringsbolag, organisation eller företag. Sjukresor 

styrs exempelvis av lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid 

sjukresor, skolskjuts regleras i skollagen (2010:800) och resor i 

samband med arbetslivsinriktad rehabilitering framgår av bestämmelser 

i socialförsäkringsbalken (2010:110). Färdtjänst får ej heller användas 

för resor inom tjänsten, då detta åligger arbetsgivaren.  

2.3. Färdtjänst kan beviljas till person folkbokförd i Munkedals kommun i 

enlighet med bestämmelserna i 6-9 §§ Lag om färdtjänst (1997:736). 

Funktionshindret skall vara av väsentlig art och bedömas ha en 

varaktighet om minst 3 månader. Tillstånd för färdtjänst är personligt. 

2.4. Färdtjänsttillstånd beviljas för en begränsad tidsperiod, utifrån 

individuell bedömning, dock max 7 år. I vissa fall kan tillstånd dock 

beviljas tills vidare. 

2.5. Färdtjänstberättigade får normalt företa obegränsat antal resor. 

Munkedals kommun kan dock, i skälig omfattning, i enskilt 

färdtjänsttillstånd ange hur många resor som får företas. 

2.6. Färdtjänstresor får företas inom och mellan följande kommuner: 

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Färgelanda, Dals-Ed, Lysekil, Uddevalla, 

Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, 

Göteborg och Munkedal.   

2.7. Färdtjänstresor får företas under hela dygnet och alla veckodagar. 
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2.8. Vid beslut om färdtjänst anges, i kundtillståndet, vilket behov av hjälp 

den enskilde har vid resa. Följande service tillhandahålles av 

transportören vid färdtjänstresa: Vid behov hjälp in i och ut ur fordon, 

hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon, samt 

hjälp med säkerhetsbälte. Undantag gäller elrullstol/permobil, där 

transportören inte har skyldighet att lasta in i eller ut ur fordon. Om 

kunden inte själv kan framföra sin elrullstol/permobil, så krävs att 

medföljande ledsagare bistår vid i och urlastning. Bagage får medtas i 

normal omfattning, motsvarande två bärkassar eller en resväska. På 

resenärens egen begäran kan även följande service ges: hjälp till och 

från port eller entrédörr markplan (med ledsagning, bagage och 

handikapphjälpmedel).  

2.9. Uppehåll kan ej göras vid färdtjänstresa.  

2.10. Färdtjänst är en form av anpassad kollektivtrafik som bygger på 

samåkning och samordning av resor. Ensamåkning kan beviljas kund 

när särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan t ex vara svår åksjuka, 

svår allergi, utåtagerande beteende.  

2.11. Barn under 7 år får inte företa färdtjänstresa utan vuxen persons 

sällskap. Vid behov av barnbilstol eller bilkudde, tillhandahålles denna 

av resenären själv. Ytterst är det föraren som vid varje enskilt tillfälle 

avgör om barnet kan färdas trafiksäkert i fordonet.  

 

3. Avgift vid färdtjänst 
 

3.1. Egenavgift: För beräkning av egenavgift tillämpas i dagsläget 

kollektivtrafikens (Västtrafik) baspris + 50 procent. Egenavgiften är 

likvärdig inom hela Munkedals kommuns geografiska område, men ökar 

därefter för varje kommungräns man passerar inom färdtjänstområdet. 

Ingen avgiftsbefrielse eller högkostnadsskydd förekommer. Västtrafiks 

baspris upphör 2020-11-04 i samband med förändrat zonsystem, men 

2020 års egenavgifter för Färdtjänst behålls tills nytt beslut fattas i 

frågan. Egenavgiften betalas direkt till transportören i samband med 

resans start.  

3.2. Alternativ 1: Den som är yrkesverksam och färdtjänstberättigad kan 

beviljas ett särskilt tillstånd för sina arbetsresor, med en egenavgift som 

motsvarar kollektivtrafikens periodkort (775 kr/mån, år 2020).         

Med arbetsresa avses färd mellan bostad och arbetsplats.   

Alternativ 2: Extra subventionerad egenavgift för arbetsresor 

tillämpas/beviljas fortsättningsvis ej. För resa mellan bostad och arbete 

hänvisas fortsättningsvis till vanlig färdtjänst. Vid reskostnader för 

arbetsresor överstigande 11.000 kr per år, kan skattereduktion sökas 

hos Skatteverket. Dessutom kan merkostnadsersättning sökas hos 

Försäkringskassan för bl a färdtjänstkostnader.  

3.3. Ledsagare: Färdtjänstberättigad som beviljats ledsagare har rätt att ta 

med ledsagaren utan avgift. Ledsagaren måste stiga på och av på 

samma plats som den färdtjänstberättigade, om inget annat framgår av 

kundtillståndet. Ledsagaren ska kunna tillgodose färdtjänstresenärens 

hjälpbehov. 

3.4. Medresenär: Färdtjänstberättigad har rätt att utan särskild prövning ha 

med sig annan person i sällskap vid resa. Medresenären måste stiga på 

och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Som medresenär 
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kan man ta med sig en person och/eller egna barn, dock max tre 

passagerare totalt i fordonet. Medresenären betalar egenavgift enligt 

avtalad taxa med Västtrafik.  

3.5. Avbeställning av uppbokad resa måste ske senast en timme innan 

tidpunkten för bokad resa. Om kunden förorsakat en så kallad bomresa 

och/eller andra inte godkända kostnader, så kan kommunen komma att 

återkräva den uppkomna merkostnaden.   

3.6. Föraren får aldrig begära dricks. 

 

4. Resor i annan kommun 
 

4.1. Vid tillfällig vistelse, maximalt 3 månader, i annan kommun utanför 

färdtjänstområdet, t ex vid besök hos närstående eller vid vistelse i 

sommarhus, så kan man efter särskild ansökan beviljas lokala resor 

med färdtjänst i annan kommun - antingen som anslutning mellan t ex 

flygplats/tågstation och resmål, eller för lokala resor inom kommunen 

på resmålet.  

4.2. Ansökan om färdtjänst i annan kommun ska inkomma senast 14 dagar 

innan planerad resa, för att garanteras beslut innan avresedagen. 

4.3. Antalet resor i annan kommun utanför färdtjänstområdet beviljas efter 

individuell bedömning. Dock kan maximalt 30 enkelresor per år beviljas.  

4.4. Munkedals kommun ansvarar i första hand för anlitande och anvisande 

av lokalt trafikföretag. 

4.5. Endast personer med giltigt färdtjänsttillstånd i Munkedals kommun kan 

omfattas av resor i annan kommun. 

4.6. Egenavgiften motsvarar hemkommunens egenavgift. 

4.7. Vid resa i annan kommun utanför Västra Götaland, ersätts den enskilde 

i efterhand för eventuell kostnad utöver hemkommunens egenavgift – 

mot uppvisande av kvitto.  

4.8. Vid användande av taxi 020 resebiljetter debiteras den enskilde 

egenavgiften i efterhand av kommunen.   

 

5. Assistanshund och sällskapsdjur 
 

5.1. Färdtjänst är en persontransport och sällskapsdjur får inte medfölja.  

5.2. Undantag gäller för certifierad ledarhund, samt certifierad 

assistanshund. En certifierad hund får medfölja utan avgift.   

5.3. Certifiering och legitimation ska kunna uppvisas på begäran.  

5.4. Resor med hund kan hänvisas till vissa fordon pga allergihänsyn.  

 

6. Extra service 
 

6.1. Västtrafik erbjuder att Trappklättrare kan användas som temporär 

åtgärd för att förflytta kund till gatuplan för vidare transport. Med 

temporär åtgärd menas att i väntan på annan åtgärd (som t ex byte av 

bostad, bostadsanpassning med ramp/hiss/trapphiss, eller tillfrisknande) 

kan trappklättrare användas under en period av maximalt 6 månader.  
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6.2. Trappklättring utförs inte om kunden väger över 100 kg.  

6.3. Trappklättring utförs endast på kunds hemadress och endast på 

inomhustrappor som godkänns för ändamålet.  

6.4. Den individuella föraren har alltid rätt att fatta beslut om att 

trappklättring inte kan utföras på ett säkert sätt - även om 

trappklättring har utförts på den aktuella adressen tidigare.  

6.5. Om/när Västtrafik inte längre erbjuder tjänsten Trappklättrare, så 

tillhandahåller inte heller Munkedals kommun denna tjänst inom ramen 

för färdtjänsten. 

6.6. Bärhjälp (dvs att bära kund - med eller utan rullstol - uppför eller nedför 

trappa) utförs ej inom ramen för färdtjänst. 

6.7. Liggande transport (bårtransport) utförs ej. 

 

7. Återkallelse av tillstånd 
 

7.1. Kommunstyrelsen har rätt att återkalla ett tillstånd om 

förutsättningarna för färdtjänst inte längre finns.  

7.2. Ett tillstånd kan också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig 

till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor 

som gäller för färdtjänsten.  

7.3. Kund som uppvisar utåtagerande/våldsamt uppträde i fordonet, hot mot 

chaufför eller medresenärer, eller skadegörelse av fordon och/eller 

fordonsutrustning – betraktas som en allvarlig överträdelse av 

föreskrifter och villkor för färdtjänsten och föranleder omedelbar 

återkallelse av färdtjänsttillstånd. 
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Nya baspriser fr o m 5 jan 2020

Matrisvärden/Zoner Nya baspriser 2020-01-05

Vuxen Ungdom

Vuxen med 

decimaler Vuxen

Ungdom med 

decimaler Ungdom

Zon                             1 52 kr 39 kr 51,91 kr 52 kr 38,93 kr 39 kr

2 88 kr 66 kr 88,35 kr 88 kr 66,26 kr 66 kr

3 125 kr 94 kr 124,79 kr 125 kr 93,59 kr 94 kr

4 161 kr 121 kr 161,24 kr 161 kr 120,93 kr 121 kr

5 198 kr 148 kr 197,68 kr 198 kr 148,26 kr 148 kr

6 234 kr 176 kr 234,12 kr 234 kr 175,59 kr 176 kr

7 249 kr 187 kr 248,87 kr 249 kr 186,65 kr 187 kr

8 249 kr 187 kr 248,87 kr 249 kr 186,65 kr 187 kr

Tätortszon 36 kr 27 kr 38,98 kr 39 kr 29,24 kr 29 kr

Göteborgsmatrisen

11/Gbg 36 kr 27 kr 38,98 kr 39 kr 29,24 kr 29 kr

12/GMP 52 kr 39 kr 56,12 kr 56 kr 42,09 kr 42 kr

13/Gbg + 67 kr 50 kr 70,13 kr 70 kr 52,60 kr 53 kr

14/Ggb ++ 83 kr 63 kr 86,96 kr 87 kr 65,22 kr 65 kr

Nuvarande Baspriser
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Närtrafik, Flextrafik och Anropsstyrd linjetrafik

Nuvarande

Nya priser 

vuxen

Nya priser 

ungdom*

44 kr 44 kr 33 kr

75 kr 75 kr 56 kr

106 kr 106 kr 80 kr

137 kr 137 kr 103 kr

168 kr 168 kr 126 kr

199 kr 199 kr 149 kr

212 kr 212 kr 159 kr

212 kr 212 kr 159 kr

*Ungdomspriser gäller inte för Flextrafik och Närbuss.
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Matrisvärden/Zoner 2020 2020

Gräns Zon Vuxen Ungdom

Baspris 

Vuxen

Egenavgift 

färdtjänst 

vuxen 

Baspris+50%

Baspris 

Ungdom

Egenavgift 

färdtjänst 

ungdom 

BasUng+50% Nuvarande Nya priser 

Inom kommunen 1 52 kr 39 kr 52 kr 78 kr 39 kr 58 kr 44 kr 44 kr

Över en kommungräns 2 88 kr 66 kr 88 kr 133 kr 66 kr 99 kr

Två kommungränser 3 125 kr 94 kr 125 kr 187 kr 94 kr 140 kr

Tre kommungränser 4 161 kr 121 kr 161 kr 242 kr 121 kr 181 kr

Fyra kommungränser 5 198 kr 148 kr 198 kr 297 kr 148 kr 222 kr

Fem kommungränser 6 234 kr 176 kr 234 kr 351 kr 176 kr 263 kr

Sex kommungränser 7 249 kr 187 kr 249 kr 373 kr 187 kr 280 kr

Sju kommungränser 8 249 kr 187 kr 249 kr 373 kr 187 kr 280 kr

Barn upp till 6 år reser gratis i sällskap med vuxen/ungdom.

Ungdomstaxa gäller mellan 7-19 år.

Vuxentaxa från 20 år och uppåt. 

   

Baspriser 2019

Nya baspriser fr o m 5 jan 2020 - ingen förändring

Närtrafik - ingen förändring
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Bilaga 2 Handikappersättning, Merkostnadsersättning 
 

Handikappersättning 
Du kan få handikappersättning om din funktionsnedsättning eller sjukdom gör att en eller flera av de här 
sakerna stämmer in på dig: 

 Du behöver hjälp minst två timmar om dagen. 

 Du behöver hjälp för att kunna studera eller arbeta. 

 Du har merkostnader. Om du får ersättning enbart för merkostnader så måste merkostnaderna vara 
högre än 12 768 kronor om året. 

Dessutom måste du vara minst 19 år gammal, behöva hjälp eller ha merkostnader i minst ett år, samt  

vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från 
den regeln. 

Hur mycket får jag? 
Du kan få handikappersättning på tre nivåer beroende på hur mycket hjälp du behöver och hur stora 
merkostnader du har. Nivåerna justeras varje år. För 2020 är de: 

1 419 kronor per månad (Nivå 1) 

2 089 kronor per månad (Nivå 2) 

2 720 kronor per månad (Nivå 3) 

Du betalar ingen skatt på handikappersättningen. 

 Den som inte har handikappersättning sedan tidigare, kan ansöka om 
Merkostnadsersättning 
Du kan få merkostnadsersättning om: 

 Du har en funktionsnedsättning som antas bestå minst ett år. 

 Du har merkostnader på minst 11.825 kr/år pga funktionsnedsättning. 

 Du har fyllt 18 år och inte har en underhållsskyldig förälder. 

 Du är försäkrad i Sverige.  

Hur mycket får jag? 
Aktuell ersättning 2020 är mellan 1183 kr/månad och upp till 2759 kr/månad, beroende på vilka merkostnader 
man har.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-28 

 

Dnr: KS 2019-000235 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Revidering av planeringsförutsättningar Budget 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar de reviderade planeringsförutsättningarna för budget 

2021 där beslutet om Mål- och resursplan senareläggs till den 28 september.  

    

Sammanfattning 

Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige planeringsförutsättningar, vilka 

tillsammans med verksamhetens inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta 

upp kommande budgetprocess. 

 

I planeringsförutsättningarna behandlas:  
 

Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 

Finansiella resultatmål för budget 2021 

Tidsplan för budgetprocessen  

 

 

 

Revidering av Tidsplan för budgetprocess 

På grund av de rådande osäkerheterna kring kommunens ekonomiska 

förutsättningar, som beror på den pågående pandemin, föreslås att beslutet om 

Mål- och resursplan i juni senareläggs till fullmäktige den 28 september.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

KS Diarie 

Ekonomiavdelningen 
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Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod har kommunfullmäktige 
beslutat nya långsiktiga inriktningsmål för både 
verksamhet och finans.  
 
De långsiktiga inriktningsmålen gäller för 
Planeringsperioden som omfattar tre år på innevarande 
mandatperiod och ett år in på nästa mandatperiod. Det 
vill säga, år 2020–2023.  
 
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 

planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med 
inriktningsmålen skapar förutsättningar för kommande 
budgetprocess. 
 
I planeringsförutsättningarna behandlas:  
 
1. Befolkningsutveckling (invånarantalet för beräkning 

av skatteintäkter) 
2. Finansiella resultatmål för budget 2021 
3. Tidsplan för budgetprocessen  
 

Budgetprocess  

Första steget efter att planeringsförutsättningar antagits 

är att beräkna skatteintäkterna för budgetåret och 
planåren.  
 
Beräkningen bygger på det antagande av 
befolkningsutvecklingen (antal invånare per 1 nov) som 
beslutas för Munkedal. Munkedal utgår från de 
skatteunderlagsprognoser SKL (Sveriges kommuner och 
Landsting) presenterar. Första skatteprognosen kommer 
i februari och är underlaget för beräkningarna. Den andra 

skatteprognosen som kommer i april är styrande och ska 
tas med i de slutliga beräkningarna för budget 2021. 
 
Avsättningar görs till kommunövergripande poster samt 
de antagna finansiella målsättningarna för 2021. Hänsyn 
tas även till andra politiska uppdrag. 
 
Efter beräkning av skatter och bidrag samt avsättningar 
kan preliminära ramar lämnas till nämnderna med 
föregående års ramar som utgångspunkt.  
 
Ekonomiavdelningen skickar ut budgetanvisningar till 

nämnderna. 
 
Enligt tidplanen ska nämnderna ta ställning till sin 
budgetskrivelse för budget 2021 senast i maj. 
Nämndernas budgetskrivelse ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift och investeringsbudget) utifrån 
de preliminära ramarna samt verksamhetsmål med mått 
utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.  
 
Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära 
ramens påverkan på verksamheten. Målen bör tas fram  

i god dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska 
också ha en tydlig koppling till tilldelade resurser och 
vara mätbara.  
 
I juni fastställer kommunfullmäktige kommunens mål- 
och resursplan (MRP), budget 2021 med plan 2022-2023. 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna genom dialogdag i maj.  

Målsättningar  
Första uppföljningen/avstämningen av 
planeringsperioden 2020-2023 görs år 2021. 
Uppföljningen ligger till grund för hur man ska planera 
nästkommande års målsättningar för både finans och 
verksamhet för att kunna över tid nå de långsiktiga 
målen. 

Inriktningsmål för verksamheten 

planperioden 2020–2023 

Verksamhetens fyra inriktningsmål för planperioden har 
arbetats fram av den nya politiska organisationen och 
beslutades i kommunfullmäktige 2019-03-25 §26. 
 
1. Alla ska vara anställningsbara  

 
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 

för hela befolkningen  
 

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

 
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

Nämndernas verksamhetsmål 2021 

Nämnderna ska konkretisera inriktningsmålen till 
verksamhetsmål för budget 2021 under våren. Målen är 
ettåriga och ska vara uppföljningsbara och mätbara. Det 
är viktigt att koppla de politiska ambitionernas nivå med 
resurser. Föreslagna mål beslutas av nämnderna i maj 
månad. 

Finansiella inriktningsmål för planperioden 

2020-2023 

Kommunfullmäktige har beslutat 2018-11-29 § 111 tre 

finansiella inriktningsmål för planperioden 2020–2023. 
Målen ingår i kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. 
 
1. Resultatmål  

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

 
2. Investeringsmål 

 Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska 

minst uppgå till 100 %, i genomsnitt under 
planperioden. 

 
3. Skuldsättning 

 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i 
första hand användas till att minska kommunens 
skuldsättningsgrad. 
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Ekonomiska förutsättningar för 

kommande budgetprocess 
 

1. Befolkningsutveckling (invånarantalet) 

Antagandet om befolkningstalet ligger till grund för 
beräkning av skatteintäkterna för de kommande 
budgetåren. För budget 2020 fastställdes 
invånarantagandet till 10 500 invånare.  
 
Skatteintäkterna för budget 2021 baseras på 
invånarantalet 1 november, 2020.  
 
Nedan redovisas befolkningsutfall, SCB:s senaste 
prognos och kommunens egna antagande av invånare 1 

november.  
 
SCB; prognosantaganden för Munkedal är att man följer 
rikets utvecklings riskprognos gällande fruktsamhet, 
dödlighet och immigration vilket kan påverka att 
prognosen är något högre än våra egna antaganden.  
 

 
Över tid har prognoserna legat över 100 invånare mer än 
utfallet därmed gör vi egna antaganden. Under tiden med 
flyktingströmmarna så förändrades prognoserna och 
närmade sig våra egna bedömningar.  
 
Utifrån det utfall jan-okt 2019 som ligger nu på 10 529 
invånare och SCB:s senaste befolkningsprognos så är 
antagandet att fastställa invånarantalet till 10 550 
invånare för beräkning av skatteintäkter, budget 2021 

rimlig. (Vad vi tror 2020 1 nov). Det är en ökning med 
50 invånare jämfört med budget 2020 och en 
förstärkning av skatter och bidrag till kommunen.  
 
Invånarna påverkas även av hur många bostäder som 
finns tillgängliga och bostadsbyggandet. 
 
Skatteberäkning för budget 2021 utgår ifrån ett 
invånarantal på 10 550, 1 november 2020. 
 
 
 
 

Målgrupp 

Grupp Utfall Utfall Utfall  
Prognos 

SCB 

Prognos 

SCB 

Prognos 

SCB 

Prognos 

SCB 

Prognos 

SCB 

år 2017 2018  
2019 

Jan-okt 
2019 2020 2021 2022 2023 

Födda 0 124 114 93 116 119 121 123 123 

Förskola 1–5 618 602 617 611 611 620 626 622 

Förskoleklass 6 124 149 117 119 128 124 125 135 

Grundskola 7–15 1 035 1 081 1 108 1 122 1 134 1 149 1 149 1 153 

Gymnasium 16–18  370 344 337 344 354 370 380 387 

Övriga åldrar               19–64  5 604 5 625 5 618 5 648 5 643 5 681 5 699 5 708 

Äldreomsorg 65–74 1 383 1 357 1 342 1 341 1 351 1 328 1 283 1 261 

Äldreomsorg 75–79 431 490 548 536 580 597 626 608 

Äldreomsorg 80–84 372 363 360 357 341 340 354 402 

Äldreomsorg 85–89 232 248 250 246 250 251 252 246 

Äldreomsorg 90+ 130 130 139 139 143 149 147 152 

Totalt invånare 

31 dec 
 10 423 10 503 10 529 10 578 10 655  10 731  10 764 10 795     

Befolknings 

antagande, 1 nov 

året före, budget 

 10 220   10 260  10 450 10 500 10 550 10 600 10 650 

Förändring 

invånarantal 

budget 

        40  190       50 50 50 50 

Befolknings- 

utfall 1 nov 
   10 371 10 475 ?      
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Utveckling av skatter och statsbidrag 2021 

-2023 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL, 
cirkulär 19:40, från 1 oktober har en simulering gjorts 
utifrån Munkedals antagande om invånare. 

 

Belopp i Mnkr 
Budget  

2020 fast 
Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Skatteintäkter 493 505 521 538 

Inkomstutjämning 141 145 151 157 

Kostnadsutjämning 20 23 23 24 

Regleringsbidrag 12 13 11 8 

LSS-utjämning 4 1 1 1 

Fastighetsavgift 25 25 25 25 

Summa skatter o 

bidrag 694 710 732 752 

Aviserat generellt 

bidrag* 4 0 0 0 

Summa  698 710 732 752 

Förändring i %  

Skatter och bidrag          2,8 1,8            

 

   3,0 

 

     2,7 

Förändring i mnkr 18,9 12,7     21       20 

Antaganden antal 

invånare 1 nov året 
innan 10 500 10 550 10 600 10 650 

*bidraget som man budgeterat (flyktingvariabeln) in i KF  
förfogandepost avslutas 2021 och ingår enligt befolkningsfördelningen 

vilket innebär att man får budgetera bort denna post. 

 
Sveriges kommuner och landstings bedömning av 
tillväxten av skatteunderlaget 
 
Mild lågkonjunktur dämpar skatteunderlagstillväxten år 
2020-2021.  
 

 
 
SKL:s prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan 
årets slut övergår i en mild lågkonjunktur, vilket betyder 
att arbetade timmar minskar. Effekten på 
skatteunderlaget dämpas i viss mån av att löne-
ökningarna blir något högre och budgetpropositionens 

förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer.  
 
Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer 
som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av 
grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare 
en kompensation via höjning av anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att 
både den faktiska och underliggande skatte-
underlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta 
takten sedan 2010. 
 
 

 
 
 
År 2021 är i deras beräkningar ett övergångsår då den 
prognostiserade milda lågkonjunktur som präglar slutet 
av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturell balans.  
Skatteunderlagets underliggande ökningstakt tilltar då 
något till följd av att lönesumman ökar mer än året 
innan. Eftersom det ännu inte finns några förslag om 
regeländringar för tid efter 2020 överensstämmer den 

underliggande ökningen 2021 med den faktiska.  
 
När den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell 
balans 2022–2023 ökar sysselsättningen åter, vilket är 
främsta skälet till att skatteunderlagstillväxten tilltar och 
närmar sig en historiskt genomsnittlig takt. 
 
Munkedals skatte och bidragsutveckling- budget 
 
Förändringen av skatter och bidrag för Munkedals del 
har ökat utöver den årliga skattetillväxten genom att;   
 

 Invånarantalet har budgeterats upp årligen, totalt 
2018-2021, en ökning med 330 invånare, vilket gav 
en förstärkning i genomsnitt 16,5 mnkr. 
 

 En skattehöjning gjordes år 2016, vilket gav en 
förstärkning på 17,5 mnkr. 

 
 Regeringens extra satsning 2017 av det generella 

statsbidraget (flyktingmedel), vilket gav en 
förstärkning på 13,1 mnkr. 

 

 

Belopp i Mnkr 
Budget 

2016 
Budget 

2017  
Budget 

2018 
Budget 

2019  
Budget 

2020 
Budget 
2021 

Plan 
2022 

Summa skatter 

inkl fastavg. 594 619 635 672 694 710 732 
Aviserat generellt 

bidrag* 0 13,1 10,7 7 4 0 0 

               

Summa intäkter 594 632 646 679 698 710 732 
Förändring i % 

skatter och bidrag 

SKL 

7,7% 6,5% 2,1% 5% 2,8% 1,8% 3,0% 

Förändring i mnkr 42,8** 38,5* 13,3 33 18,9 12,7 21 

Antaganden antal 

invånare 1 nov året 
innan 10 220 10 220 10 260 10 450 10 500 10 550 10 600 

förändring 

invånare         0 40 190 50 50 50 

*Generellt bidrag flykting 13,1 mnkr förstärkning 
**skattehöjning 0,95 öre, 17,5 mnkr förstärkning 
 

Ett tufft år budget 2021  
För år 2021 kommer utrymmet för att kompensera löne- 

och prisökningar minska dels genom lägre 
skatteunderlagstillväxt och dels att det extra generella 
statsbidraget tas bort i budget 2021. Viss del täcks av 
att vi budgeterar upp invånarantalet 2021. Det innebär 
att övergripande avsättningar får finansieras på annat 
sätt.  
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2.  Finansiella resultatmål, budget 2021 

De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, 
av de finansiella inriktningsmålen. Målen är ettåriga. 
Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål tas resultatmål fram för budget 2021.  
 

Förslaget på finansiella resultatmål för 2021 är: 
 

1. Årets resultat   
     skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
 
2. Investeringsmål   
     självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst 

uppgå till 100%  
 
3. Skuldsättning  
     under 2021 ska överskott och intäkter av 

engångskaraktär ska användas till  
     att amortera på låneskulden. 
 
*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens 
reinvesteringar. 

2.1 Budgetberäkning 2021-2023  

 
Kommande utmaningar; 
 
 Stort investeringsbehov (utgift), vilket ger ökade 

kostnader avskrivningar och ränta 
 Minskat statligt bidrag, (flyktingvariabeln försvinner) 
 Avsättningar till löner/prisuppräkningar/volymbudget 

(skatteunderlagstillväxten samt ökad befolkning 
täcker inte avsättningarna fullt ut) 

 Obalanser i budget 2019-2020 
 
Målsättning 
Det krävs att nettokostnaderna minskar i 
verksamheterna för att nå finansiella resultatmålen för 
resultat och självfinansiering.  
 
För att uppnå resultatmålet krävs en minskning av 
budgeten i verksamheten med totalt 18,4 mnkr under 
de kommande tre åren, där största delen är att 
finansiera avskrivningar och ränta pga de stora 
investeringsutgifterna. Kapitalkostnaden förväntas öka 

med 22,6 mnkr fram till år 2024 
 
År 2021 kommer inte löner och priser kunna täckas av 
skatter och bidrag utan måste finansieras inom befintlig 
budget.  
 

Beräkning budget 2021 

Ett resultat på 14,2 mnkr (2 %) år 2021, kräver att man 
minskar budgeten för verksamheten med 6,0 mnkr. 
 
En självfinansiering av reinvesteringar på 100 % kräver 
att man minskar investeringsplanenen med 9 mnkr till 
34 mnkr.  

 
 
Finansiella mål 
ÅR 2020 2021 2022 2023 

   Mål    Mål Mål Mål 

Budgetminskning 

mnkr 

    -6,0 -7,8 -4,6 

Årets resultat % av 

skatter och bidrag, 

minst 

2       2,0 2,0 2,0 

Årets resultat i 

mnkr 

13,9      14,2 14,7 15,1 

Självfinansierings-

grad av reinvest.  
     66% 100% 100%     100% 

 
Nuvarande plan för reinvesteringar 2021–2023 minskas 
med 21 mnkr för att uppnå det finansiella målet om 100 
% självfinansiering. 
 

 
 
Beräkningsförutsättningar budget 2021 

Antagande i beräkningar ovan. 

 Avsättning till budgeterat resultat 2 % av skatter och 
bidrag 

 Prisuppräkning 3 mnkr (2,4%) 
 Avsättning till löneökningar 3,0 % 
 Nollställa KF förfogandepost 
 Skatteunderlagsprognosen från SKL och simulerat 

befolkningsantagande är ökningen av skatter och 
bidrag för 2021 på 12,7 mnkr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Investeringsplan 

År 
Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Nettoinvesteringar 
(mnkr) 

82,5 

   

135,0 

 

181,9 175,8 

Nyinvesteringar mnkr 28,1 100,5 152,6 121,0 

Reinvesteringar mnkr 54,4   34,5   34,5 36,2 
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3. Tidplan budgetprocess 2020 för budget 2021 

Förslag till tidsplan för budgetprocessen för budget 2021 utifrån Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2019. I samband med de beräkningar i slutet av februari 
utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen skickas budgetanvisningar ut till samtliga nämnder. 

Budgetprocess, budget 2021  

Nämnd Tidpunkt Aktivitet Beskrivning ärende Handläggare 

2019 höst     

Kommunstyrelsen 11 november Beslut 
Planeringsförutsättningar budget 2021 plan 2022–2023 

(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess) 

 

Kommunfullmäktige 25 november Beslut 
Planeringsförutsättningar budget 2021 plan 2022–2023 
(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess)  

Ekonomichef 

2020 vår     

Planeringsdag budget 

nämnder 

I början av mars Egen tidplan Resp. nämnd påbörjar arbetet med att sätta verksamhetsmål/mått utifrån 

KF inriktningsmål för planperioden 2020-2023. I samband med målen ska 
man arbeta med budgetförutsättningarna från ekonomiavdelningen samt 
beräknad ekonomisk ram. Resp. nämnd bokar in i sin egna planering 
budget 2021 mål och ramar. 

Förvaltningschef 

Stöd av  
Ekonomer, 
verksamhetsutvecklare 

Budgetberedning 27/2 kl 13-16 Tranefelt  Förutsättningar, avsättningar för prel.ramar Ekonomichef, 
controller, 
kommundirektör, 
beredning 

Budgetberedning  12/3 kl 10-12 Tranefelt  Avstämning  

Budgetberedning 26/3 kl 13-15     

Budgetberedning 6/5 kl 13-15 Tranefelt  Avstämning  

Kommunstyrelsen  
– Nämnder 

12 maj KS befintliga möte Dialog 
Kl 9-15 

Nämnderna redovisar sin budgethandling och konsekvenser av föreslagen 
ram. Kallelse  

Förvaltningschef/ 
Nämndsordförande 
Kommunstyrelsen 

Budgetberedning 27/5 kl 13-15  Avstämning  

Nämndsmöten  Senast maj  
KFN 13/5 (inlämning 29/4) 
SBN 18/5 (inlämning 4/5) 
BUN 19/5 (inlämning 5/5) 
VFN 20/5 (inlämning 6/5) 

Beslut Budget 2021, plan 2022–2023 
- konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt investeringsplan. 
Samverkad av resp. nämnd MBL §11 (info §19) 
-Förslag till verksamhetsmål med mått kopplat till ekonomisk ram beslutas 
senast i maj  

Förvaltningschef 

Kommunstyrelsen 15 juni 
(inlämning 1/6) 

Beslut 1. Kommunstyrelsens budget 2021, plan 2022–2023 
-Konsekvensbeskrivning utifrån prel.ram samt investeringsplan. 
Samverkad 

2. Kommunens mål -och resursplan, budget 2021, plan 2022–2023 

3. Beslut om skattesats samt borgensavgift 

Ekonomichef  

Kommunfullmäktige 28 september 
 

Beslut 1. Kommunens mål -och resursplan, budget 2021, plan 2022–2023.  
2. Beslut om skattesats 

Ekonomichef 

Budgetberedning 7 okt kl 13-15 trandefelt  Avstämning  
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Nämndsmöten  
 

December 
KS 14/12 (inlämning 30/11) 
KFN 15/12 (inlämning 1/12) 
BUN 16/12 (inlämning 2/12) 
VFN 17/12 (inlämning 3/12) 
SBN 21/12 (inlämning 7/12) 

Beslut Återkoppling nämnd. Internbudget 2021 plan 2022–2023, inkl. förslag på 
verksamhetsplaner 2021 
 
Godkänna internkontrolluppföljning 2020/ Anta internkontrollplan 2021 
(nämnder) 

Förvaltningschef  

KS presidier och 
nämndspresidie 

December/ 
februari 

Genomgång Internkontroll uppföljning 2020/Plan 2021 samtliga nämnder och bolag Förvaltningschef 
Återkoppling till 
presidiet från nämnd 
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Datum 

2020-04-27 

 

Dnr: KS 2018-000319 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Årsredovisning 2019 tolkförmedling Väst 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Tolkförmedling Väst samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret    

Sammanfattning 

Tolkförmedling i Väst inkom 2019-04-14 med årsredovisning för 2019. 

Årsredovisningen antogs av direktionen 2020-03-27. 

 

Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 

Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från 

förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än 

budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.  

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel 

uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 1C 

är mål som uppnåtts. Målet för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

sjukvårdstolkar, andel beställningar som inkommer via digitala tjänster, tolkning på 

distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är mål som ej uppfyllts.  

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har 

ökat under året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av dem 

har sjukvårdsauktorisation.  

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje 

månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 

förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra 

Götalandsregionen, som står för ca 72 %.  

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 

personalomsättning om 18,2 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med 

föregående år. 

 
Händelser av väsentlig betydelse:  

Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner. 

Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler. 

Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam lokal i Trollhättan. 

Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem med befintlig 

leverantör pga utdragen upphandlingsprocess 

Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats.  

Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats.  

Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal.  

Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen 

 

156

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
Rektangel



Munkedals kommun 
Datum 

2020-04-27 
 

KS 2018-000319 
Sida 

2(2) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Resultatet innebär en stor ökning av det egna kapitalet 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

KS diarie 

Tolkförmedling Väst 

 

 

157



 

 

ÅRSREDOVISNING 

Dnr 20/0011-2 

2020-03-27 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2019 

 

 

 

Tolkförmedling Väst 
Organisationsnummer 222000-2972 

 

  

158



2 (30) 
 

Innehåll 
 
Förvaltningsberättelse ........................................................................................................... 4 

Inledning ................................................................................................................................................... 4 

Vision ......................................................................................................................................................... 5 

Ledord ....................................................................................................................................................... 5 

Omvärldsanalys ........................................................................................................................................ 5 

Nuläge ........................................................................................................................................................ 6 

Övergripande verksamhetsmål .............................................................................................................. 7 

Måluppfyllelse ...................................................................................................................................... 7 

Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse ........................................................................................... 8 

Kvalitetsmål .......................................................................................................................................... 8 

Arbetsmiljömål .................................................................................................................................... 8 

Miljömål ................................................................................................................................................ 8 

Måluppfyllelse ...................................................................................................................................... 8 

Verksamhet ........................................................................................................................... 9 

Tolkar och översättare .......................................................................................................................... 10 

Kunder..................................................................................................................................................... 11 

Organisation ....................................................................................................................... 12 

Direktionen ............................................................................................................................................. 12 

Medarbetare ............................................................................................................................................ 14 

Tillsvidare- och visstidsanställda .......................................................................................................... 14 

Sysselsättningsgrad ................................................................................................................................. 15 

Sjukfrånvaro ............................................................................................................................................ 15 

Pensioner ................................................................................................................................................. 16 

Händelser av väsentlig betydelse ........................................................................................ 16 

Nya medlemmar ..................................................................................................................................... 16 

Nya lokaler i Göteborg ......................................................................................................................... 16 

Ett kontor i Fyrbodal ............................................................................................................................ 16 

Omförhandlat avtal ............................................................................................................................... 16 

Avtal nytt verksamhetssystem .............................................................................................................. 16 

Konkurrensverket .................................................................................................................................. 16 

Ny webbplats .......................................................................................................................................... 16 

Verksamhetschef Fyrbodal ................................................................................................................... 17 

159



3 (30) 
 

Mässdeltagande ...................................................................................................................................... 17 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång ........................................................................... 17 

Förlängt avtal ..................................................................................................................................... 17 

Brand i Trollhättan ............................................................................................................................ 17 

Ny verksamhetschef Fyrbodal ......................................................................................................... 17 

Covid-19 påverkar verksamheten ................................................................................................... 17 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi ................................................ 18 

Utveckling av verksamheten över tid .................................................................................................. 18 

Förbundets investeringsverksamhet ................................................................................... 19 

Ekonomi .............................................................................................................................. 19 

Likviditet ................................................................................................................................................. 19 

Mål för god ekonomisk hushållning ................................................................................................... 19 

Utvärdering av ekonomisk ställning .................................................................................................... 20 

Utfall i förhållande till budget .............................................................................................................. 20 

Bakgrund till budget .......................................................................................................................... 20 

Utfall .................................................................................................................................................... 20 

Driftsredovisning ................................................................................................................................... 22 

Balanskrav utifrån årsresultat ............................................................................................................... 22 

Resultaträkning ....................................................................................................................................... 23 

Resultaträkning .................................................................................................................................. 23 

Balanskravsavstämning ..................................................................................................................... 24 

Balansräkning ..................................................................................................................................... 25 

Kassaflödesanalys .............................................................................................................................. 26 

Redovisningsprinciper ...................................................................................................................... 26 

Noter ................................................................................................................................................... 27 

 
 
  

160



4 (30) 
 

Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 
myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 

Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 
 

Ledord 

Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 

Omvärldsanalys 

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Nuläge 

För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  
 
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 
 
De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 
 
De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 2%

Polska 2%

Turkiska 2%

Övriga 17%

Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 
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Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 
trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst  
 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring.  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  

• arbetar miljömedvetet.  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället.  

 

Måluppfyllelse 

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.  
 
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 
 
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 % 99,5 %  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 % 1,2 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska 
uppgå till minst 7 %. 4,5 % ≥7 % 4,1 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13,0 % ≥13 % 14,4 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med 
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 % 57,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster ska uppgå till minst 55 %. 40,0 % ≥55 % 45,2 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 %  
 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt 
antal utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 % 40,3 %  

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 

Måluppfyllelse 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % 
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest 
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med 
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal 
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest 
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två 
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på 
utfallet. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar 
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. 
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya 
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte 
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning 
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock 
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell 
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, 
utförts på distans. Målet är inte uppfyllt. 
 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 

166



10 (30) 
 

och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

 
Tolkar och översättare 

Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk 
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även 
sjukvårdsauktorisation. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019  
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt  
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av 
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en 
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större 
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade 
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade 
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets 
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.   
 
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
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Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av 
dessa tolkar. 
 

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  
 
Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 
  
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  
 

Kunder 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 
 

 

  
Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag  
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem 
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets 
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. 
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 6 Organisationsschema. 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

Medarbetare 

Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu 
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i 
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.  
 
Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta 
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och 
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen 
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov. 
 
Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. 
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad 
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal. 
 
Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att 
utveckla gruppen och dess arbete. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en 
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.  
 
För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga 
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten 
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla 
anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av 
medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. 
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, 
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig 
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.  
 

                                                 
4 Nya Ulricehamn. 
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre 
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa 
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet 
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt 
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % 
vilket är en minskning om 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattningen som förväntades. Dock finns 
inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro.  
 
Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % 
av den totala sjukfrånvaron vilket är en 
ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år. Ökningen är kopplad 
till några få allvarligt sjuka medarbetare. 
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron 
för såväl kvinnor som män har sjunkit 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos 
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan 
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %. 
 
Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket 
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020. 
 

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 

Nya medlemmar 

Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 
 

Nya lokaler i Göteborg 

Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 
 

Ett kontor i Fyrbodal 

I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 
 

Omförhandlat avtal 

På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 
 

Avtal nytt verksamhetssystem 

Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   
 

Konkurrensverket 

Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 
 

Ny webbplats 

Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 

I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 

Mässdeltagande 

I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Förlängt avtal 

På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 

Brand i Trollhättan 

I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 

Ny verksamhetschef Fyrbodal 

I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 

Covid-19 påverkar verksamheten 

På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 
 
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 
 
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 
 
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 
 
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 
 
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 
 

Utveckling av verksamheten över tid 

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  
 
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.  
 
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer 
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier 
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av 
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya 
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 
 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 

I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 
 

Mål för god ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 
 

Utfall 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 

Övriga intäkter 424   

Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 1 053 975 

Personalkostnader  29 525 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 

Tolkutbildning 755 1 600 

Lokalkostnader 3 568 3 105 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 

Finansiella kostnader 55 540 

Summering 214 503 205 448 

RESULTAT     

  5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Balanskrav utifrån årsresultat 

Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 

Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 

Avskrivningar 3 -24 -104 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    

Finansiella intäkter 4 7 2 

Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    

Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 867 5 295 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    

Minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

Plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

Plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 867 5 295 79 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning     

Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 

Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 

Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 

Nettoinvesteringar 3 031 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

    

Resultat    

Årets resultat 5 867 5 295 79 

Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 

Soliditet 49 % 48 % 43 % 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 

Inventarier 7 336 0 

Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 41 160 43 977 

Likvida medel 9 18 273 17 584 

Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    

Summa tillgångar  62 440 61 561 

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 22 000 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  

Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 

Summa eget kapital  30 864 29 455 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 

Summa skulder  31 576 32 106 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 10 5 867  5 295  

Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 891  5 399  
    

Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    

Minskning kortfristiga skulder  -530  630  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  
    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 12 218  0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  

    

Årets kassaflöde  689  5 019  

    

Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  

Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  
 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  

 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  

 Personalkostnader 22 713  22 673  

 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  

 Tolkutbildning 755  1 244  

 Lokalkostnader 3 568  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  

 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  

 Summa 38  37  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671  0  

 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   

 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  

 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  

 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  

 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 26 676  21 381  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676  0  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  

 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  

 Skulder till anställda 0  1  

 Upplupna semesterlöner 882  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  

 Summa 31 576  32 106  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019. 
    

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 218  0  
  

185



29 (30) 
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Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-27 

 

Dnr: KS 2018-000587 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Årsredovisning 2019 samordningsförbundet väst 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Samordningsförbundet Väst samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

    

Sammanfattning 

Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs av styrelsen 

2019-03-20. Förbundets revisorer meddelar i revisionsberättelsen att de bedömer 

att styrelsen i Samordningsförbundet i Väst har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 

interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer också att 

räkenskaperna i att väsentlighet är rättvisande och att årsredovisningen har 

upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och 

god redovisningssed. De bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019 Ekonomi Förbundet redovisar ett resultat på -0,6 mnkr. Det 

budgeterade resultatet var – 2,0 Mnkr. Förbundet gör gällande att avvikelsen 

främst beror på svårigheter att rekrytera personal samt att insatser avslutades i 

förtid.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Trots årets underskott uppgår det egna kapitalet till 2,8 mnkr vilket fortsatt 

överstiger det rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet väsentligt. 

Enligt förbundets budget för de kommande tre åren kommer man dock använda 

tidigare, inte utnyttjade, men erhållna bidrag och nå de nationella 

rekommendationerna. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för     
Sof Väst insatser 2019 
Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2019 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal. Målet var 200 samverkansparter under 

2019. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

493 samverkansparter har haft 

erfarenhetsutbyte via 

utbildningsinsatser, Arenadagar och 

Förbundet Dag och Finsamkonferensen 

eller fått information om förbundet och 

insatserna vid olika möten eller ”Öppet 

Hus”.  

Flera av samverkansparterna kan ha 

deltagit i olika aktiviteter och därmed 

räknats flera ggr, men när aktiviteterna 

innehåller upprepade träffar, då räknas 

varje person bara en gång. 

På AME/ALE/AMA i alla kommuner, 

förutom i Färgelanda, finns avtal om 

arbetsträningsplats inkl. på Dingle 

Hundcentrum. 24 deltagare har varit på 

någon dessa platser.  

Sof Väst uppvisar ett positivt resultat 

för perioden. 
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2019 
Rehabvägledare (Rv) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019  
Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 200 nya deltagare under året Rehabvägledarna har under året haft 133 nya deltagare, 79 

kvinnor och 43 män, samt 2 anonyma.  
 

Kommentar:  

Flera av uppdragen som rehabvägledare var inte bemannade 

hela året. 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

38 % av deltagarna som började sin insats hos Rv under 2019 

var under 30 år.  

21 % av alla deltagarna som avslutades under 2019 hade helt 

kommit i egen försörjning. 
 

Kommentar:  

Betydligt flera unga än tidigare år och något flera har kommit 

till egen försörjning än föregående år. 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

Minst 40 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle ha arbete eller 

studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

Drygt 61 % av deltagarna som avslutades under 2019 kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 35 % av alla deltagarna som 

avslutades under 2019 hade kommit i arbete eller till studier 

eller 57 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 
 

Kommentar:  

Flera hade kommit till egen försörjning än föregående år. 

 
Kommentar: På grund av en gynnsam arbetsmarknad 2019 har deltagare som kommit till Rv stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mer ”förrehab”. 
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Rehabvägledare (Rv) forts. 
Uppföljning 6 månader efter 

avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 6 månader 

efter avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2018-01-

01 och tom 2019-06-30 

158 deltagare avslutades under 

denna period, 147 hade gett sitt 

samtyckte att delta i 

uppföljningen och 125 eller 85 % 

svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut gör de även det 6 månader 

efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 

158 som avslutades under perioden, dvs. samma 

grupp deltagare. 

38 % (22 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 6 månader efter avslut. 

38 % (35 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 6 månader 

efter avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2017 

120 deltagare avslutades och 64 

personer svarade eller 53 %. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut 2017 gör de även det 2 år 

efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 

120 som avslutades 2017, dvs. för samma grupp 

deltagare. 

55 % (18 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 2 år efter avslut. 

67 % (33 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 2 år efter avslut. 

 
Kommentar: Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och studerar 6 månader efter avslut än vid avslut. 
2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats jämfört med samma grupp vid avslut.  
Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat. 
 
Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar och har egen försörjning ökar med tiden. 
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Utredningen  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 

Att utreda en 

individs 

förutsättningar 

för 

arbete/studier. 

 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 150 deltagare under 

året. 

133 personer deltog i utredningen 2019, det inkl.3 individuella utredningar. 
 

Ytterligare 17 avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de kallades.  
 
Kommentar:  

125 personer remitterades 2019 till utredningen och det är något färre än de 
senaste åren. De som ingick i de första grupperna i januari och februari, hade 
remitterats 2018. 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 17 % av deltagarna i utredningen under 2019, var under 30 år. 
 

Kommentar:  

Det är något flera än föregående år. 
 

Kommentar: Bemanningen har varit 2 tjänster, förutom vid två grupptillfällen då har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat. 
 

Hälsa- och Vägledning/HOV:en 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att deltagarna förbättrar sin hälsa 

och därmed får ökad 

arbetsförmåga och ökade 

förutsättningar att närma sig 

arbete eller studier och egen 

försörjning.  

Personer över 25 år, med eller 

utan erfarenhet av arbetslivet 

6 grupper och minst 50 nya deltagare under året  

 

 
 

 

HOV:en har under 2019 haft 6 

grupper och 57 deltagare. 
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Min väg mot ökat hälsa och arbete/MIHA 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att deltagarna får ökad arbetsförmåga 

och bättre hälsa och därmed öka deras 

förutsättningar för arbete och/eller 

studier och möjlighet till egen försörjning. 

Utrikes födda 

personer som inte 

har etablerat sig på 

arbetsmarknaden. 

6 grupper och minst 60 nya deltagare. 

Grupperna kunde genomföras i samtliga 

kommuner om det fanns efterfråga. 

MIHA hade under januari – juli  3 

grupper och 27 deltagare.  

En av grupperna genomfördes på 

Orust och de andra två i Uddevalla.  

Kommentar: Insatsen upphörde den 31 juli efter beslut i styrelsen pga. liten efterfråga/få anvisades. 
 

Fysioterapeut 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att göra deltagarna medvetna om sina 

fysiska förutsättningar och eventuella 

begränsningar. 

Alla deltagare i insatser som 

Sof Väst finansierar, dock 

individuellt i första hand de 

som deltar i Utredningen och 

HOV:en. 

Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, 

motion per grupp inom Utredning, HOV:en och 

MIHA. 

 

Genomfört 26 föreläsning under 

året. 10 i Utredningen, 13 i 

HOV:en, 2 i MIHA och en i Steg1 

Uddevalla. 

Att vara en del i uppdraget att utreda 

deltagarens förutsättningar för 

yrkesarbete, samt att kunna ge råd till 

deltagarna utifrån sin 

specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester, 

inkl. råd och stöd under året. 

Genomfört 87 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst 

verksamheter under året.    
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Steg1 Uddevalla 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Tidigt fånga upp och ge en meningsfull 

aktivitet till ungdomar som hoppat av 

skolan, eller är på väg att hoppa av 

skolan. 

Unga vuxna 16–29 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden. 

Att avsluta pågående grupp och de som hade 

individuellt stöd i mars. 

Steg1 Uddevalla hade under 

januari – mars 12 deltagare som 

avslutades.  

Kommentar: Insatsen samfinansierades av Samordningsförbundet Väst och Uddevalla kommun. Den avslutades den 20 mars pga. att medfinansieringen från 

Uddevalla kommun upphörde. 

ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att tidigt fånga upp och ge en meningsfull  

aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan,  

är på väg att hoppa av skolan, att reducera  

utanförskap hos unga vuxna och vara  

motivations- och aktivitetshöjande samt  

arbets- eller studieförberedande 

Unga vuxna 15–24 år med 

diffus problematik, med 

eller utan diagnos som står 

långt från arbetsmarknaden 

Insatsen skulle finnas i Strömstad, 

Orust, Munkedal/Färgelanda och 

from 20 mars i Uddevalla (för 

deltagare från Lysekil, Uddevalla, 

Sotenäs och Tanum). 

Minst 40 nya deltagare under 2019.  

Totalt deltog 86 ungdomar i Steg1 (En skola 

för alla) och därav var 62 nya 2019. 

Strömstad 15 och därav 8 nya. 

Orust 21 och därav 12 nya. 

Munkedal/Färgelanda 30 och därav 22 nya. 

Uddevalla (LUST) 20 samtliga nya. 

Kommentar: Insatsen avslutades i Strömstad den 30 november, medan den fortsätter i de övriga kommunerna tom 31 januari 2020. 
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Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Sprida kunskap  

om projektet. 

 

Chefer och handläggare inom 
Sof´s Västs område. 
 

Personalen som arbetar med 
deltagarna i Steg1 (En skola för 
alla) 

50 samverkansparter/år 
 

Delprojektledaren leder de 

kommunvisa styrgrupperna, 

samt sprider information om 

projektet. 

61 medarbetare har medverkat runt projektet.  

6 styrgruppsmöten har genomförts. 

Information till KS på Orust och Färgelanda med totalt 42 åhörare 

4 informationsmöte för totalt 52 medarbetare hos parterna som arbetar 

med målgruppen. Totalt 155 personer. 

Delta i  

ledningen av 

projektet.  

Huvudprojektets  projektledare, 

projektekonom och övriga 

delprojektledare. 

Säkerställa att Sof´s del av  

projektet blir klart och håller den 

standard som ESF kräves.  

 Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen och lämnat 

in allt underlag och rapporter som krävs och har efterfrågats. ESF ligger 

långt efter med sin hantering, godkännande och utbetalningar av 

inkommit material. 
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ASF-utvecklare 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Ska sprida kunskap om och vara 

stöd för utvecklingen av ASF i vårt 

område. 

Chefer, handläggare och andra 

tjänstepersoner. 

Minst 50 tjänstepersoner ska ha deltagit i någon 

form av samverkansmöten om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad under året. 

ASF-utvecklaren har under året 
informerad och diskuterat ASF med 
105 samverkansaktörer. Många har 
deltagit vid flera tillfällen.  

Genomföra kommunvis 

förankringsprocess om ASF. 

Handläggare/tjänstepersoner i 

kommunerna 

I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en 

handläggare som arbetar med ASF. 

ASF-utvecklaren var samman-

kallande i nätverket med hand-

läggare från kommunerna 

Ska vara stöd och 

kontaktperson för och  

mellan befintliga 

Arbetsintegrerande sociala 

företag inom förbundets 

område och 

myndigheterna.  

Anställda och personer som 

arbetstränar-/prövar på ASF i Sof 

Väst område. 

Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas 

ner eller gå i konkurs. 

Stöttat befintliga ASF i vårt 

område, Dingle Hundcentrum, 

Vägen Ut! Branneby, Café Svea och 

Cykelbruket i Uddevalla samt 

Orustmodellen i Svanesund. Stöttat 

dem framför allt i personalärenden 

och i kontakten med 

Arbetsförmedlingen och 

kommunerna. 
 

 

222



 

 

 
Samordningsförbundet Väst 

Org.nr 222000 – 2030 
Finansiell samordning av rehabilitering mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
Bilaga 2 med:  

 

Statistik tillhörande förvaltingsberättelse 2019 
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Statistik 
 

Tre Strukturövergripande insatser finansierades 2019 av Sof Väst: ASF-utvecklare, delprojektledare ESF-

projektet samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Totalt har det deltagit 753 medarbetare, 

flera av samarbetsparterna har deltagit i flera olika insatser och räknas då flera gånger, men bara en gång 

per aktivitet. 

 
Sof Väst individinriktade insatser har under 2019 haft 544 deltagare,  289 kvinnor och 248 män, samt ytterligare 

7 anonyma deltagare, någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna. De anonyma 

deltagarna räknas inte med i statistiken för övrigt. Det var 420 unika deltagare, d.v.s 117 deltagare har deltagit i 

mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång. Under 2019 har det varit 401 nya deltagare, varav 223 

kvinnor och 178 män. 398 avslutade sin insats 2019, varav 201 kvinnor och 197 män. Den 31 december 2019 

deltog 141 personer i någon av Sof Väst individinriktade insatser, 89 kvinnor och 52 män. Under 2019 var som 

2018 ovanligt jämn könsfördelning jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det varit flera insatser riktade till 

unga och där finns det flera män än kvinnor. 

___________________________________________________________________________________________ 

Rehabvägledare:  Finns i förbundets samtliga kommuner, skulle vara 5 – 5,5 tjänster, men största delen 

av året har enbart 4 tjänster varit bemannade.  

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning 

eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ALE/AMA i 

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF). 

 

Statistik för rehabvägledarna för 2019.  

Rehabvägledarna hade under året totalt 222 deltagare, 133 kvinnor och 89 män. Därav 122 nya deltagare, 79 

kvinnor och 43 män. 122 deltagare avslutades hos rehabvägledarna 2019, 63 kvinnor och 59 män. 

  

122 (+2 anonym) nya deltagare 2019                                   122 avslutade deltagare 2019      

Därav 79 kvinnor och 43 män                                                 Därav 63 kvinnor och 59 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång. 
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Avslutningsorsak för de 122 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2019. 
  

    
*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrytet kontakten 
 

 

Sysselsättning vid start och avslut för de 122 som avslutades hos rehabvägledare 2019.  
  

          
43 av de 122 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 35 %.  

För kvinnorna är det 39 % och för männen är det 31 %  

_________________________________________________________________ 

Försörjning vid start och avslut för de 122 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2019. 

     
 

Totalt 25 av 122 avslutade deltagare, vilket är 20,5 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 21 % och för männen 20 %.  

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat.  
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Kommentar: Flera deltagare har kommit till arbete, studier och egen försörjning än under 2018. Detta trots att 

färre deltagare under 2019 har kunnat tillgodogöra sig insatsen än det var 2018.  

Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket ”förrehab”. 
 

 

Åldersfördelning för de 122 deltagarna (63 kvinnor och 59 män) som avslutades hos rehabvägledare 2019.  
 

 
Genomsnittsåldern var 41,3 år, för kvinnor 39,9 år och för män 42,8 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 30 av 122 eller 25% av deltagarna som avslutades 2019. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare 2019.   

  
80 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

75 % av kvinnorna och 85 % av männen.  

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2019. 

                             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,9 år, för kvinnorna var det 4,2 år och för männen 3,6 år.  
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Huvudremittent och medremittent för 122 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 2019. 

   
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 

AF och kommunen är oftast huvudremittent.  

Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed  oftare medremetent. 
 

 

Månadvis fördelning av de 122 som påbörjade och 122 som avslutade insatsen hos rehabvägledare 2019.  

 

 
Antal anvisade januari – juni var 72 och för juli – december 50.  
 
 

Inskrivningstiden för de 122 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2019.  

        
Inskrivningstiden har i genomsnitt varit 9,7 månader.  För kvinnorna 9,9 månader och för män, 9,5 månader.  

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 32 personer (16 kvinnor och 16 män) som under 2019 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/ALE/AMI och Dingle Hundcetrum (ASF). 

 
Det finns inget avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMI i Färgelanda. 

Av de 3 kvinnorna som var på Dingle Hundcentrum, kom 2 från Munkedal och 1 från Orust. 
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2018-01-01 tom 2019-06-30. 

158 deltagare avslutades under perioden, alla utom 11, dvs. 147 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 125, dvs. 85 % av dem som avslutades under perioden. 
 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 125 deltagare som svarade   

  
 

 

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 125 deltagare som avslutades under tiden 2018-
01-01 tom 2019-06-30  och svarade.   
 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” = egen försörjning 
som inte kan kombineras med något annat.  
Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och 
studerar 6 månader efter avslut än vid avslut. 
 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2017-01-01 tom 2017-12-30. 

120 deltagare avslutades under perioden, alla utom 7, dvs. 113 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen 

och av dem svarade 64, dvs. 53 % av dem som avslutades under perioden. 
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48 av 125  som deltog i uppföljningen hade hel egen 

försörjning 6 månader efter avslut, dvs. 38 %.  

 

Jämförelse: 37 av 158 dvs 23 % som avslutades 

under denna period hade hel egen försörjning vid 

avslut. 

 

 

48 av 125, dvs. 38% av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter 

avslut. 

Jämförelse: 56 av 158 dvs 35% som avslutades under 

denna period arbetar eller studerar vid avslut. 
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Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 64 deltagare som avslutades under tiden 2017-01-01 
tom 2017-12-30 och svarade.   

 
2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats 
jämfört med samma grupp vid avslut. Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat. 
Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar som har egen försörjning ökar med tiden. 
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

3,0 tjänster, 1,0 utredare, 2 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.  

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Målet var 24 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin skulle 

utlokaliseras till Norra Bohuslän med 12 deltagare/grupp, samt att möjlighet fanns till ett antal 

individuella utredningar lokalt i kommunerna.  

Bemanningen har varit 2 tjänster (en utredare och en arbetsterapeut), förutom vi två grupptillfällen då 

har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat. Ingen grupp har kunnat genomföras i Norra 

Bohuslän pga. lokalbrist. 9 grupper har genomförts under året. 
 

Statistik för utredningsenheten 2019 
 

Kommunvis fördelning av de 133 (75 kvinnor och 58 män) som har deltagit i utredning under 2019. 

Tre anonyma har också deltagit men finns inte med i statistiken. 
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43 av 64, dvs. 67 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar 2 år efter avslut. 
 
Jämförelse: 39 av 120 dvs. 33 % som avslutades 
under denna period, arbetar eller studerar vid 
avslut. 

35 av 64 som deltog i uppföljningen hade 

hel egen försörjning 2 år efter avslut, dvs. 

55 %.  

Jämförelse: 22 av 120 dvs. 18 % som 

avslutades under denna period hade hel 

egen försörjning vid avslut. 
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Försörjning vid start för de  133 deltagare som deltog i utredningen under 2019.  

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med  

andra. 

            
Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat eftersom syftet är 

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

 

Åldersfördelning för de 133 deltagarna (75 kvinnor och 58 män) som deltog i utredningen under 2019.  

  
Genomsnittsåldern var 42,7 år, för kvinnor 45,1 år och för män 39,6 år.  
Största ålderskategorin här är 30 – 59 år, 102 deltagare eller 77 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 17% 
 

 

 

 

4

9
6 7

1 2
4

42

4
6 5 4 3

1 2

30

Färgelanda Lysekil Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla

Kvinnor

Män

21

23

10

17

4

4

4

1

Försörjningsstöd

Sjuk/Rehabpenning

A-kassa

Aktivitetsstöd

Aktivitetsersättning

Sjukersättning

Ingen off. försörjning

Annan off. försörjning

75 kvinnor

15

21

7

5

8

1

3

1

Försörjningsstöd

Sjuk/Rehabpenning

A-kassa

Aktivitetsstöd

Aktivitetsersättning

Sjukersättning

Ingen off. försörjning

Annan off. försörjning

58 män

1

5

25

39

5

7

10

17

21

3

16 - 24 år

25 - 29 år

30 - 44 år

45 - 59 år

60 - 64 år

Män

Kvinnor

230



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

9 
 

Utbildningsbakgrund för de 133 personer (75 kvinnor och 58män) som deltog i utredningen under 2019.  

       
71 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

61 % av kvinnorna och 85 % av männen. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 133 personer som deltog i utredningen 2019.  

             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är 4,5 år, för kvinnorna 4,6 år och för männen 4,4 år 
15% hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 133 personer som deltog i utredningen under 2019. 

   

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
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Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en är placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.  

Det är 1,5 tjänster, samt insats från fysioterapeuten. 

Målgrupp för HOV:en är personer över 25 år, med eller utan erfarenhet av arbetslivet. 

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  

Målet för HOV:en är 6 grupper/år och totalt minst 50 nya deltagare/år 

Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Kursen fokuserar på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete.  Fysiska 

aktiviteter ingår, minst 3 ggr/vecka. 

Syftet är bättre hälsa och därmed ökat arbetsförmåga för deltagarna och att öka deras förutsättningar 

för arbete och/eller studier och till egen försörjning. 
 

Statistik för HOV:en  2019 

Kommunvis fördelning av de 57 (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.  

 

 
Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt HOV:ens princip.  
 

 

Försörjning vid start för de 57 deltagare (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en under 2019.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

    
37 av 57 deltagare hade Sjuk/rehabpenning eller försörjningsstöd eller 65 % och det stämmer överens med 
målgruppen. 
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Åldersfördelning för de 57 deltagarna (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.  

 
Genomsnittsåldern var 36,2 år, för kvinnor 35,3 år och för män 37,8 år. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 57 personer (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019. 

     
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 57 personer som deltog i HOV:en 2019. 

                            
 

Inremittent för de 57 (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.         

      
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
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Min väg mot ökad hälsa och arbete/ MIHA Placering i Uddevalla med deltagare från hela 

området.  

1,4 tjänst kursledare, samt en språkstödjare. 

Målgrupp för insatsen är för utrikes födda personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. 

Max 12 deltagare/grupp, varje grupp pågick i 5 - 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  Kurserna erbjöds i hela 

Sof Västs området. 

Målet för MIHA var minst 6 grupper och totalt minst 60 nya deltagare/år.  

Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Lättare fysisk träning ingår minst 3 ggr/ vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa 

för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till 

egen försörjning. 
 

Statistik för MIHA 2019 

Kommunvis fördelning av de 27  (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019.  

 

 
 

Försörjning vid start för de 27 deltagare (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA under 2019.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

     
Annan offentlig försörjning är oftast etableringsersättning som nyanländ i Sverige kan få om de deltar i 

arbetsförmedlingens etableringsprogram, det kan även vara föräldrapenning. 
 

 

Åldersfördelning för de 27 deltagarna (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019. 

                                   
Genomsnitt var 37,3 år, för kvinnor 40,3 år och för männen 33,4 år. 
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 27 personer som deltog i MIHA 2019. 

                                           
 

 

Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.  

Samordningsförbundet finansierade en tjänst och Uddevalla kommun en tjänst. Insatsen avslutades den 20 mars 

enligt planering pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.   

Deltagarna stod långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet var att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller var på 
väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och 
aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande.   
 

Statistik för Steg1 i Uddevalla 2019  
12 ungdomar var inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2019, där av 4 kvinnor och 8 män. 

Statistiken redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare. 

 

Försörjning före insatsen för de 12 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla. 

  
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 12 ungdomarna som deltog 2019  i Steg1 Uddevalla. 

   
Genomsnittsåldern var 23,2 år för kvinnor 23,2 år och för män 23,1 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 12 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla. 

5

7

1

2

1

Upp till 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 7 år

mer än 9 år

Ej tillämpligt

15 kvinnor

4

5

2

1

Upp till 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 7 år

mer än 9 år

Ej tillämpligt

12 män

3

3

2

2

1

2

Aktivitetsersättning

Försörjningsstöd

Aktivitetsstöd

Sjuk/rehabpenning

Studiestöd/studiemedel

Ingen off. förs

1 1
2

1 1 1 1 1 1 1 1

18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29

235



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

14 
 

 
 
 

ESF-projekt, ”En skola för alla”, modul 3, Steg1 i Strömstad, Munkedal (Munkedal och 

Färgelanda), och på Orust, som delfinansieras av dessa kommuner, samt i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, 
Sotenäs och Lysekil), som delfinansieras av Sof Väst. Projektet riktar sig till unga vuxna 15 – 24 år med 
diffus problematik, med eller utan diagnos och som står långt från arbetsmarknaden. 
Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, är på 
väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och 
aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med 
föreläsningar, aktiviteter och studiebesök samt coachande samtal i grupp och individuellt. 
Efter kursdelen kan deltagarana få individuellt stöd. 
 

Målet var minst 40 nya deltagare. 
Statistik för Steg1 ”En skola för alla”  

85 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 ”En skola för alla” 2019, där av 26 kvinnor och 59 män.  

 

  
Statistiken nedan redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare/kommun. 

 

Statistik för Steg1 Strömstad 2019 

15 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Strömstad 2019, därav 3 kvinnor, 12 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.

 
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 15 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Strömstad. 
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Genomsnittsåldern var 21,5 år för kvinnor 20,0 år och för män 21,9 år.  
 

Utbildningsbakgrund för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.   

 
 

Statistik för Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019  

30 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019, därav 9 kvinnor, 21 män. 

Munkedal 13 ungdomar, därav 5 kvinnor och 8 män. Färgelanda 17 ungdomar, därav 4 kvinnor och 13 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 

                   
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet. 
 

 

Åldersfördelning för de 30 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 

                                                                                  
Genomsnittsåldern i Munkedal var 21,6 år för kvinnor 21,8 år och för män 21,5 år, 
genomsnittsåldern i Färgelanda var 21,2 år för kvinnor 20,3 år och för män 21,5 år.   
 

 

Utbildningsbakgrund för 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.  
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Statistik för Steg1 Orust 2019 

21 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Orust 2019, därav 6 kvinnor, 15 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust. 

 
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 21 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Orust. 

   
Genomsnittsåldern var 21,5 år för kvinnor 20,3 år och för män 22,0 år  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust 

 
 

 

Statistik för Steg1 LUST 2019 (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum) 
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20 ungdomar har har varit inskrivna 2019, därav 9 kvinnor och 11 män. 

16 ungdomar kom från Uddevalla, 3 från Tanum och en från Lysekil.  

 
 

 

 

 

Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST. 

    

Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet. 
 

 

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 LUST. 

 
 
Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,1 år och för män 22,2 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST. 

 
 

 

Kommunvis fördelning av 54 unga med Aktivitetsersättning (28 kvinnor och 26 män) som under 2019 

deltog i någon av Sof Väst insatser. 16 av dessa, 4 kvinnor och 12 män deltog i någon av Steg 1 insatserna. 
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Fallbeskrivningar  
 

Erik, född 90, remitteras till utredningen av FK och psykiatrin som vill ha kunskap om Eriks arbetsförmåga. Erik 
har gått särgymnasiet då den vanliga skolan inte fungerade. Han har haft aktivitetsersättning sedan skolan 
slutade. Erik har blivit av med sin aktivitetsersättning och har nu sjukpenning i särskilda fall. Erik har haft ett 
flertal praktikplatser som inte har fungerat och har haft daglig sysselsättning via LSS, något som han inte trivdes 
med och inte känt sig hemma i. Det finns en gedigen dokumentation från psykiatrin om Eriks psykiska problem. 
Han har en personlighetsstörning och autism. Erik kommer på två studiebesök innan start tillsammans med 
inremitterande handläggare då han är väldigt osäker och detta blir en förutsättning för att han ska komma 
överhuvudtaget. Erik påbörjar utredningen men mår redan efter dag 1 inte bra och har påtaglig ångest och blir 
utåtagerande vilket skapar oro i övriga gruppen. Beteendet förstärks allteftersom tiden går varpå utredare i 
samråd med inremittenter tar beslut om att avbryta insatsen då Eriks mående försämras. Erik avslutas efter 2 
veckor och går åter till remittent och till vidare kontakt med vården. 
 

Emilia, född 97, remitteras till Steg1 från socialtjänsten och psykiatrin. Hon har inte slutfört gymnasiet och 

har haft försörjningsstöd sedan några år tillbaka. Emilia har ADHD och social fobi. Största hindret är hennes 

dålig psykiska mående, hon känner sig annorlunda och har mkt låg självkänsla. Emilia har nästan inga 

kompisar eller sociala relationer och ansträngd kontakt med sina föräldrar. Har dock en god relation med sin 

syster. Hon har varit aktuell hos psykiatrin under många år, och var patient på BUP under skoltiden. Emilia 

kommer på studiebesök tillsammans med inremittenter och påbörjar sedan insatsen. Parallellt med Steg1 

har Emilia kontakt med psykiatrin där hon har samtalskontakt var 6:e vecka. Emilia har svårt att passa tiderna 

och vill inte gärna delta i frukostar och i gruppsituationer men har långsamt börjat känna sig allt mer bekväm 

i gruppen och vågar ta plats. Emilia hittar en kompis i gruppen och det bidrar till hennes utveckling framåt 

och gör henne tryggare. Efter 20 v i Steg1 avslutas Emilia efter att ha gjort små stegförflyttningar mot ett 

bättre mående och större självkänsla. Emilia får efter Steg1 rehabvägledare hos Sof Väst som ska stötta 

vidare mot arbete /studier. Efter 6 månader hos rehabvägledare avslutas Emilia med planering att återuppta 

och slutföra sina gymnasiestudier. 

 

Eva, född 69, remitteras till flera av samordningsförbundets insatser av socialtjänsten. Hon har haft 

försörjningsstöd i 5 år. Eva har ett långt arbetsliv bakom sig men också ett missbruk som ställt till problem 

som bidragit till nuvarande situation. Eva är nu drogfri och påbörjar inledningsvis HOV;en. Eva är mycket 

aktiv i gruppen och tar till sig alla moment och verka trivas.  Redan under kursens gång påbörjas letande av 

arbetsträningsplats i samarbete med rehabvägledare och kontakt med AF tas. Efter avslutad HOV får Eva 

fortsatt stöd av rehabvägledare som hjälper till att stödja och följa upp på arbetsträningsplatsen. Efter 
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arbetsträning i ca 5 mån får Eva erbjudande om att få en lönebidragsanställning på företaget hon 

arbetstränat på. Eva var inskriven hos Sof Väst i ca 12 mån. 

 

Emil, född 93, remitteras till HOV;en av FK med behov av att få kontakt med både psykiatrin och AF. Emil har 

aktivitetsersättning sedan flera år tillbaka. Emil har inte slutfört gymnasiet och har bara haft några 

sommarjobb som han aldrig kunnat behålla. Emil ville först inte komma till Sof Väst och till HOV,en så det 

krävs flera besök och motiverande samtal innan start. Emil har någon form av emotionell instabil 

personlighetsstörning vilket bl a kräver ett stort motivationsarbete bara att få honom att vilja stanna i 

lokalerna och klara att vara i grupp. Emil vill bara ha ett jobb och kan inte förstå vare sig sina begränsningar 

eller varför han behöver delta i HOV,en. Under tiden hos Sof Väst får Emil hjälp med rätt vårdkontakter och 

får hjälp med sin psykiska ohälsa samt kontakt med AF. Parallellt med deltagande i HOV kopplas RV på i syfte 

att påbörja sökande av lämplig arbetsträningsplats. Under kursens gång genomförs studiebesök på lämpliga 

arbetsplatser och arbete med att söka arbetsträningsplats. Emil får direkt i anslutning till HOV,en en 

Rehabvägledare. Arbetsträning påbörjas två veckor efter HOV,ens slut på ca 15 tim/v vilken sedan successivt 

utökas till heltid. Efter ca 6 månader erbjuds Emil fast anställning utan lönestöd. Emil avslutas hos RV efter ca 

6 månader. 
 

 

Sammanfattning från Indikatorerna 2019 

Hur vet vi att vi blir bättre?  

Samordningsförbundet Väst vill utveckla och följa upp sin verksamhet.  

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund och insatser att bedöma 

egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående 

parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 

Styrelsen och Beredningsgruppen svarade på enkäten den 24 september. 

Vi ville veta hur Styrelsen och Beredningsgruppen upplever arbetet i samordningsförbundet Väst.  
 

  

 

Resultat styrelsen (12 tillfrågade, 12 svarade) 

Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade 

arbetsinsatserna? 

Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade 

rehabiliteringsinsatserna? 

 
 

  

 

Resultat Beredningsgrupp (11 tillfrågade, 11 svar) 
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Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara? 

Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det 

gäller insatser för deltagarna? 

Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats? 
 

 
 

  

Personalen som arbetar med insatser riktade till deltagare och som är finansierade av Samordningsförbundet 

Väst har fyllt i enkäten vid personalmöte (APT) i oktober.   

  

Enkäten till personalen består av nio frågor som på olika sätt handlar om hur de upplever arbetssituationen i 

den verksamheten/insatserna de arbetar inom. 

 

Resultat personal (13 tillfrågade, 13 svar) 

Fråga1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?  

Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör? 

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? 

Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?  

 

 
Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? 

Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna? 

Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade 
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insatsen? 

Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? 

 
 

  

 

Samtliga Deltagare i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst och avslutas under perioden 

november 2018 – oktober 2019 ska ha möjlighet att svara på frågor. 

397 deltagare avslutades under perioden, 270 deltagare erbjöds att svara, 248 svarade, 74 var ej nåbara.  

Alla har inte alltid svarat på samtliga frågor. 

Enkäten till deltagarna vid avslut innehåller 10 frågor. 
 

Resultat deltagare avslutade (248 svar, 123 kvinnor och 108 män, 17 ej uppgivit kön) 

Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 

Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått? 

Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt? 

 
 

Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov? 
 

 
 
Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 

Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 

Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 
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Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört? 

 
 

 

Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört? 

Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?  
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  2020-03-30 Dnr:KS 2019-197

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Försäljning av bostäder i Hedekas 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Munkbo AB:s begäran att få sälja fastigheter i 

Hedekas. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Munkbo AB har 2019-09-26 inkommit med begäran om försäljning av 

bolagets fastigheter på Åkersbergsområdet i Hedekas. Enligt bolagsordningen ska 

kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning till frågor av större vikt och 

eller principiell betydelse. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-20 §11 att återremittera ärendet med 

motiveringen att ärendet inte är tillräckligt berett. Ärendet ska kompletteras för att 

kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till förslaget. Återremissen syftar till att se 

över nuvarande hyresgästers möjlighet att köpa de fastigheter de bor i, framtagande 

av den faktiska kostnaden för renovering av fastigheterna som föreslås att säljas, att 

i samband med översynen även se över behovet av nybyggnation i kommundelen 

samt att se över möjligheten för kommunen att köpa förskolans lokaler. 

 

Utredning 
Förskolan: Kommunen hyr en fastighet av Munkbo. I samband med arbetet inför 

renovering och upprustning av Hedekas skola genomförs en studie avseende 

möjligheten att flytta upp förskoleverksamheten till skolområdet. Detta alternativ är 

mer attraktivt än nuvarande lösning. Möjligen finns att köpa fastigheten där 

förskoleverksamheten bedrivs men det minskar den kommunala flexibiliteten.  

Hyresgästers köp: Det kommer att finnas möjlighet för intresserade hyresgäster 

att köpa den fastighet de bor i. Försäljning sker av respektive fastighet för sig, till 

det mest fördelaktiga priset. Styrelsen avgör om en försäljning ska genomföras med 

beaktande av inkomna anbud. Fastigheterna kommer inte att rabatteras för att 

möjliggöra försäljning till hyresgäster. 

Nybyggnation: Förvaltningens uppfattning är att det är svårt att finansiera ett 

nybygge med hyresnivån i Hedekas. Det finns relativt byggklara tomter för bostäder. 

Om Munkbo ges i uppdrag krävs kommunal borgen samt vissa garantier avseende 

hyror. 

Kostnad renovering: Bedömda kostnader samt omfattning framgår av bilaga 
  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Munkbo genomför försäljningar som bedöms som fördelaktiga. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

 

Beslutet expedieras till: Munkbo AB 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 
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§ 11 Dnr 2019-000197  

 

Försäljning av bostäder i Hedekas 
 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Munkbo AB har 2019-09-26 inkommit med begäran om 

försäljning av bolagets fastigheter på Åkersbergsområdet i Hedekas. 

Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta 

ställning till frågor av större vikt och eller principiell betydelse. 

Kommunfullmäktige avslog i februari 2017 en begäran från Munkbo AB 

att sälja hela eller delar av lägenhetsinnehavet i Hedekas. 

Utgångspunkten för försäljningen är det stora underhållsbehov som 

finns. Såväl nuvarande hyresgäster som andra intressenter och 

fastighetsbolag kommer att ges möjlighet att delta i anbudsgivningen. 

Munkbo AB har tidigare genomfört försäljning av enskilda fastigheter 

med ett positivt resultat.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-30 

Skrivelse från Munkbo AB 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer bolagets 

fastigheter på Åkersbergsområdet i Hedekas under förutsättning att 

anbuden är fördelaktiga för bolaget.    

 

Yrkande 

Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Liza Kettil (S) och Christoffer Wallin (SD): Återremiss med motiveringen 

att ärendet inte är tillräckligt berett. Ärendet ska kompletteras för att 

kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till förslaget. Återremissen 

syftar till att se över nuvarande hyresgästers möjlighet att köpa de 

fastigheter de bor i, framtagande av den faktiska kostnaden för 

renovering av fastigheterna som föreslås att säljas, att i samband med 

översynen även se över behovet av nybyggnation i kommundelen samt 

att se över möjligheten för kommunen att köpa förskolans lokaler. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst: Återremiss. 
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Forts § 11 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Christoffer Rungberg (M) x   

Göran Nyberg (L) x   

Christoffer Wallin (SD)  x  

Mathias Johansson (SD)  x  

Louise Skaarnes (SD)  x  

Liza Kettil (S)  x  

Rolf Berg (S)  x  

Jenny Jansson (S)  x  

Carina Thorstensson (C)  x  

Rolf Jacobsson (KD)  x  

Resultat 3 8 0 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med motiveringen 

att ärendet inte är tillräckligt berett.  

Ärendet ska kompletteras för att kommunstyrelsen ska kunna ta 

ställning till förslaget. Återremissen syftar till att se över nuvarande 

hyresgästers möjlighet att köpa de fastigheter de bor i, framtagande av 

den faktiska kostnaden för renovering av fastigheterna som föreslås att 

säljas, att i samband med översynen även se över behovet av 

nybyggnation i kommundelen samt att se över möjligheten för 

kommunen att köpa förskolans lokaler.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Göran Nyberg (L) och Christoffer Rungberg (M) för gruppen. 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 
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Försäljning av fastigheter i Hedekas. 
Bedömningen gäller Åkersbergsområdet och är gjord i mars 2020 och gäller 
renoverings- och upprustningsbehov. 
 
Redovisning
       
Krokstads Hede 1:46 (2 lgh): Nyrenoverad på utsidan. En lgh 
renoverad inuti. Stort behov av inre renovering på den andra inkl 
stambyte och översyn av värmesystem. Bedömd kostnad 350 tkr. 
  
Krokstads Hede 1:47 (2 lgh): Nyrenoverad på utsidan. Stort behov 
av inre renovering inkl stambyte och översyn av värmesystem. 
Bedömd kostnad 700 tkr. 
  
Krokstads Hede 1:48 (2 lgh): Nyrenoverad på utsidan. Stort behov 
av inre renovering inkl stambyte och översyn av värmesystem. 
Bedömd kostnad 700 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:51 (2): Utvändigt och invändigt renoverade. 
Dags för yttre målning. Det är vissa åtgärder med vattenledningar och 
ventilation som bör göras, kopparrören på varmvattencirkulationen 
går hål på och aggregaten för ventilation är inte gjorda för att gå på 
flera lägenheter. Det sitter en roterande värmeväxlare som späder ut 
luft och lukt, vilket medför att grannar emellan känner dofter från 
varandra. Bedömd kostnad 350 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:52 (3): Utvändigt och invändigt renoverade. 
Dags för yttre målning. Det är vissa åtgärder med vattenledningar och 
ventilation som bör göras, kopparrören på varmvattencirkulationen 
går hål på och aggregaten för ventilation är inte gjorda för att gå på 
flera lägenheter. Det sitter en roterande värmeväxlare som späder ut 
luft och lukt, vilket medför att grannar emellan känner dofter från 
varandra. Bedömd kostnad 400 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:53 (2): Utvändigt och invändigt renoverade. 
Dags för yttre målning. Det är vissa åtgärder med vattenledningar och 
ventilation som bör göras, kopparrören på varmvattencirkulationen 
går hål på och aggregaten för ventilation är inte gjorda för att gå på 
flera lägenheter. Det sitter en roterande värmeväxlare som späder ut 
luft och lukt, vilket medför att grannar emellan känner dofter från 
varandra. Bedömd kostnad 350 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:54 (2): Utvändigt och invändigt renoverade. 
Dags för yttre målning. Det är vissa åtgärder med vattenledningar och 
ventilation som bör göras, kopparrören på varmvattencirkulationen 
går hål på och aggregaten för ventilation är inte gjorda för att gå på 
flera lägenheter. Det sitter en roterande värmeväxlare som späder ut 
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luft och lukt, vilket medför att grannar emellan känner dofter från 
varandra. Bedömd kostnad 350 tkr. 
  

Krokstads Hede 1:56 (2): Utvändigt och invändigt renoverade. Dags för yttre 
målning. Det är vissa åtgärder med vattenledningar och ventilation som bör göras, 
kopparrören på varmvattencirkulationen går hål på och aggregaten för ventilation 
är inte gjorda för att gå på flera lägenheter. Det sitter en roterande värmeväxlare 
som späder ut luft och lukt, vilket medför att grannar emellan känner dofter från 
varandra. Bedömd kostnad 350 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:57 (2): Utvändigt och invändigt renoverade. Dags för yttre 
målning. Det är vissa åtgärder med vattenledningar och ventilation som bör göras, 
kopparrören på varmvattencirkulationen går hål på och aggregaten för ventilation 
är inte gjorda för att gå på flera lägenheter. Det sitter en roterande värmeväxlare 
som späder ut luft och lukt, vilket medför att grannar emellan känner dofter från 
varandra. Bedömd kostnad 350 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:58 (2): Utvändigt och invändigt renoverade. Dags för yttre 
målning. Det är vissa åtgärder med vattenledningar och ventilation som bör göras, 
kopparrören på varmvattencirkulationen går hål på och aggregaten för ventilation 
är inte gjorda för att gå på flera lägenheter. Det sitter en roterande värmeväxlare 
som späder ut luft och lukt, vilket medför att grannar emellan känner dofter från 
varandra. Bedömd kostnad 350 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:60 (3): Stort behov av yttre och inre renovering. Bedömd 
kostnad 1750 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:61 (förskola): Utvändigt renoverad. Viss inre renovering 
återstår. Stort behov av dränering. Bedömd kostnad 300 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:64 (2): Viss yttre renovering genomförd. Badrum renoverade. 
Behov finns av ytterligare inre och yttre renovering. Bedömd kostnad 600 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:75 (1): Fönster, klädsel och tak behöver bytas. Renoverad 
invändigt. Ny värmepanna behövs. Bedömd kostnad 800 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:76 (1): Fönster, klädsel och tak behöver bytas. Behöver 
renoverad invändigt med bla nytt kök. Ny värmepanna behövs. Bedömd kostnad 
950 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:77 (1): Fönster, klädsel och tak behöver bytas. Renoverad 
invändigt. Ny värmepanna behövs. Bedömd kostnad 800 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:86 (1): Fönster och tak bör bytas. Invändig renovering av kök, 
tapeter och färg behövs. Bedömd kostnad 700 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:87 (1): Fönster och tak bör bytas. Invändig renovering av kök, 
tapeter och färg behövs samt ny värmepanna. Bedömd kostnad 800 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:88 (1): Fönster och tak bör bytas. Invändig renovering av kök, 
tapeter och färg behövs samt ny värmepanna. Bedömd kostnad 800 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:89 (1): Fönster och tak bör bytas. Invändig renovering av kök, 
tapeter och färg behövs. Bedömd kostnad 700 tkr. 
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Krokstads Hede 1:92 (1): Fönster och tak bör bytas. Bedömd kostnad 400 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:93 (1): Fönster och tak bör bytas. Invändig renovering av kök, 
bad, tapeter och färg behövs samt ny värmepanna. Bedömd kostnad 700 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:94 (1): Fönster och tak bör bytas. Invändig renovering av kök, 
tapeter och färg behövs samt ny värmepanna. Bedömd kostnad 600 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:95 (1): Fönster och tak bör bytas. Invändig renovering av kök, 
tapeter och färg behövs samt ny värmepanna. Bedömd kostnad 700 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:97 (7): Klädsel, dörrar, fönster och tak bör bytas. Invändigt 
bör en del badrum renoveras. Tapeter och färg behövs. Ventilationsaggregaten är 
dåliga. Bedömd kostnad 2800 tkr. 
 
Krokstads Hede 1:100 (1): Stort behov av inre och yttre renovering. Sämst i 
området. Bedömd kostnad 900 tkr 
 
Krokstads Hede 1:101 (1): Stort behov av inre och yttre renovering. Sämst i 
området. Bedömd kostnad 900 tkr 
 
Krokstads Hede 1:102 (1): Stort behov av inre och yttre renovering. Sämst i 
området. Bedömd kostnad 900 tkr 
 
Krokstads Hede 1:103 (1): Stort behov av inre och yttre renovering. Sämst i 
området. Bedömd kostnad 900 tkr 
 
Krokstads Hede 1:104 (7): Tak, fasad och fönster behöver bytas. De platta 
garagetaken behöver nya tak med takstolar. Badrum, kök tapeter och färg behöver 
bytas. Bedömd kostnad 4350 tkr 
 

Hela Åkersbergsområdet bör dräneras. Det är väldigt blött på gräsmattor och man 
kör ofta fast med gräsklippare eller att man inte kan gå på vissa områden för de 
står stora sjöar. Bedömd kostnad 4600 tkr. 

 

 
Mats Tillander   
VD    
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Fastighet Adress Lgh/m2 Bokfört värde 191231 Hyra per år Marknadsvärde  
Krokstads Hede 1:48 Anemonvägen 3A-C 2 lgh+kontor/120 927 888 81734 621000
Krokstads Hede 1:54 Anemonvägen 4A-B 2 lgh/160 957 620 156696 1521000
Krokstads Hede 1:47 Anemonvägen 5A-B 2 lgh/120 820 087 105790 1000000
Krokstads Hede 1:53 Anemonvägen 6A-B 2 lgh/160 930 454 156696 1521000
Krokstads Hede 1:46 Anemonvägen 7A-B 2 lgh/120 1 008 204 105790 1000000
Krokstads Hede 1:52 Anemonvägen 8A-C 3 lgh/120 846 503 125676 1297000
Krokstads Hede 1:51 Anemonvägen 10A-B 2 lgh/160 987 086 156696 1521000
Krokstads Hede 1:64 Begoniavägen 2A-B 2 lgh/172 605 368 116680 483000
Krokstads Hede 1:58 Begoniavägen 3A-B 2 lgh/160 916 576 156696 1518000
Krokstads Hede 1:57 Begoniavägen 5A-B 2 lgh/160 948 238 156774 1521000
Krokstads Hede 1:56 Begoniavägen 7A-B 2 lgh/120 753 765 116772 1113000
Krokstads Hede 1:61 Begoniavägen 8 Förskola/105 732 874 68405 398000
Krokstads Hede 1:60 Begoniavägen 10 3 lgh/195 325 178 156792 500000
Krokstads Hede 1:77 Cyklamenvägen 3 1 lgh/105 390 353 76606 419000
Krokstads Hede 1:76 Cyklamenvägen 5 1 lgh/105 390 353 76606 419000
Krokstads Hede 1:75 Cyklamenvägen 7 1 lgh/105 374 847 74855 384000
Krokstads Hede 1:89 Dahliavägen 3 1 lgh/87 403 059 63725 575000
Krokstads Hede 1:95 Dahliavägen 4 1 lgh/87 399 156 63725 348000
Krokstads Hede 1:88 Dahliavägen 5 1 lgh/87 382 061 63725 575000
Krokstads Hede 1:94 Dahliavägen 6 1 lgh/87 399 156 58184 254000
Krokstads Hede 1:87 Dahliavägen 7 1 lgh/87 382 061 58184 575000
Krokstads Hede 1:93 Dahliavägen 8 1 lgh/105 432 376 71134 303000
Krokstads Hede 1:86 Dahliavägen 9 1 lgh/87 381 965 63725 575000
Krokstads Hede 1:92 Dahliavägen 10 1 lgh/105 432 462 71134 303000
Krokstads Hede 1:97 Åkersbergsvägen 2A-G 7 lgh/441 1 545 758 316830 1416000
Krokstads Hede 1:100 Åkersbergsvägen 4 1 lgh/105 235 511 73139 382000
Krokstads Hede 1:101 Åkersbergsvägen 6 1 lgh/105 235 421 73139 384000
Krokstads Hede 1:102 Åkersbergsvägen 8 1 lgh/105 235 278 73139 393000
Krokstads Hede 1:103 Åkersbergsvägen 10 1 lgh/105 235 589 73139 382000
Krokstads Hede 1:104 Åkersbergsvägen 12A-G 7 lgh/638 1 337 873 463091 2003000

Totalt 55+kontor+förskola/4418 18 953 117 3 475 277 23704000
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  2020-03-15 Dnr:KS 2020- 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef 

 

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten på Säleby 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten 

och dagvatten enligt bifogad karta och förteckning för Säleby. 

Sammanfattning 

Området är utbyggt avseende va-ledningar. Bebyggda fastigheter är anslutna till 

kommunalt va. Viss mark inom området är osåld eller obebyggd och ansluts till va-

ledningar i samband med byggnation. Antagande av verksamhetsområdet krävs för 

att berörda fastigheter ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412). 

 

Samråd har skett med Västvatten 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen effekt för kommunen. Munkedal Vatten AB får in anläggningsavgifter för del av 

området och årliga brukningsavgifter för hela i samband med byggnation. 

Miljö 

Ingen effekt eftersom fastigheterna redan tidigare var anslutna till kommunalt 

spillvatten 

Barnkonventionen 

Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Miljöenheten, Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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  2020-03-16 Dnr:KS 2020- 

     

 Kommunstyrelsen  
  

 

 

 

 

Säleby, verksamhetsområde VoVSD 

Totalt 6 fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsområdet för vatten, spillvatten 

och dagvatten. 

 

Fastighet 

Foss 10:1, del av 

Foss 10:359 

Foss 10:384 

Foss 10:385 

Foss 10:416 
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  2020-03-12 Dnr:KS 2020-116

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef 

 

Upphävande av del av VA-verksamhetsområde Möe 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige upphäver beslutet om VA-verksamhetsområde avseende 

fastigheterna Möe 1:132 och Möe 1:135 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 §102 om VA-verksamhetsområde för 

Möe-området. Vissa fastighetsregleringar har därefter genomförts som innebär att 

vissa fastigheter har upphört att existera. Beslutet om VA-verksamhetsområde bör 

därför justeras så att fastigheterna Möe 1:132 och Möe 1:135 ej längre ingår i 

området. 

 

Samråd har skett med Munkedal Vatten AB. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen effekt 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB, Miljöenheten 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-27 

 

Dnr: KS 2020-000146 

  

Handläggare: 

Maria Ström 

 

Administrativa avdelningen 

Arkivreglemente 2020 

Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arkivreglemente för Munkedals kommun    

 

Sammanfattning 

 

En myndighets arkiv består av de allmänna handlingarna från myndighetens 

verksamhet som myndigheten beslutat ska tas om hand för arkivering genom 

dokumenthanteringsplan och dokumenterar kommunens olika verksamheter. Den 

dokumentation som ska bevaras för framtiden levereras efter hand till slutarkivet 

som ansvarar för det långsiktiga bevarandet. 

Genom bevarandet kan allmänheten, forskare och andra myndigheter ta del av 

handlingarna. Arkivet är också en del av kulturarvet och används i forskningen för 

att skapa ny kunskap. 

Regler som styr dokumenthanteringen i offentlig verksamhet är 

Tryckfrihetsförordningen som reglerar allmänna handlingars offentlighet.  

Regler för registrering av allmänna handlingar finns i offentlighets- och 

sekretesslagen, tillsammans med regler för vilka uppgifter som kan undantas från 

offentlighet. Sekretessregler kan även finnas i verksamhetsspecifik lagstiftning, 

såsom hälso- och sjukvårdslagen.  

Hur arkiven ska hanteras regleras i arkivlagen och arkivförordningen. Även i andra 

lagar finns det regler som rör dokumenthantering, till exempel i kommunallagen 

och patientdatalagen.  

 

På lokal nivå finns ett arkivreglemente beslutat av kommunfullmäktige den 26 

november 1995 § 78 som talar om vilka regler som gäller för Munkedals kommuns 

arkivhållning. Det nya reglementet är uppdaterad med nu gällande laghänvisningar, 

språket är moderniserat och reglementet är anpassat att även innefatta digital 

hantering av arkiv.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-03-27 
 

KS 2020-000146 
Sida 

2(2) 

 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Administrativ chef 

Registraturen 

Till Arkivet 
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Reglemente 

Arkivreglemente för 

Munkedals kommun 
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Dokumentbeskrivning 

Dokumenttyp: Reglemente 

Antaget av: Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: Ange datum 

Diarienummer: KS 2020-146 

Gäller till och med: Gäller tillsvidare 

Dokumentansvarig: Maria Ström 

Revisionshistorik: Ersätter tidigare arkivreglemente fastställt 

av kommunfullmäktige den 26 november 

1995 § 78 
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Arkivreglemente för Munkedals kommun 
 

Förutom arkivlagens (SFS 1990:782) och arkivförordningens (SFS 1991:446) 

bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den kommunala 

arkivvården inom Munkedals kommun med stöd av 16 § arkivlagen.  

Förtydligande hur arkivreglementet ska användas praktisk i verksamheterna se 

Riktlinjer för arkiv. 

 

Tillämpningsområde 

 

1 §   

Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med 

myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, 

kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig 

ställning. Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut 

självständigt.  

Med arkivmyndighet avses Kommunstyrelsen. 

 

2 §   

Arkivmyndigheten utfärdar riktlinjer om tillämpningen av dessa föreskrifter.  

 

3 §   

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS) inom följande områden ska tillämpas när det gäller 

• arkivlokaler  

• papper och skrivmedel  

• tekniska krav gällande certifiering  

• elektroniska handlingar 

 

Ansvar och organisation 

 

4 §   

Myndigheten ska fastställa ansvarsfördelningen avseende hantering av allmänna 

handlingar och arkiv genom att utse kommunarkivansvarig, arkivansvarig per 

myndighet och arkivredogörare. 

 

5 §   

Myndigheten ska beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar 

när organisation eller arbetssätt ändras. Myndigheten ska vid behov samråda med 

arkivmyndigheten om konsekvenserna av en omorganisation innan förändring 

genomförs.  

 

6 §   

Myndigheten ska i god tid samråda med arkivmyndigheten om en verksamhet 

avses bli överförd till ett enskilt organ. Det samma gäller inför beslut om 

förändringar som medför att kommunen förlorar sitt rättsligt bestämmande 

inflytande i bolag, stiftelse eller ekonomisk förening. 
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7 §   

Myndigheten ansvarar för arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan 

myndighet, till exempel vid omorganisation.   

 

8 §   

Arkivlokal ska utformas enligt riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler. Myndighet 

som avser att bygga ny arkivlokal, bygga om befintliga arkivlokaler eller hyra lokal 

ska innan arbetet påbörjas samråda med arkivmyndigheten.  

 

9 § 

Innan en arkivlokal tas i bruk, ska den godkännas av arkivmyndigheten. Detta 

gäller även innan en arkivlokal tas i bruk efter ombyggnad. Arkivmyndigheten får 

godkänna en lokal som inte uppfyller alla krav i föreskrifterna, om det finns 

kompenserande åtgärder som ger handlingarna motsvarande skydd. 

 

Arkivmyndighet 

 

10 § 

Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och 

arkivförordningen.  

Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheternas arkiv och får i 

samband med inspektion förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats. 

Arkivmyndigheten kan till revisionen anmäla missförhållanden som konstaterats vid 

inspektion.  

 

11 §   

Kommunarkivet ska ge myndigheterna råd i arkivfrågor och får utfärda anvisningar 

och riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen.  

 

12 §   

Kommunarkivet ska vårda det arkivbestånd som finns i kommunarkiv och e-arkiv 

samt främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och 

forskning. 

 

Framställning av handlingar 

 

13 §   

Handlingar som myndigheten upprättar ska framställas så att de kan läsas under 

den tid de ska bevaras. I förekommande fall ska hänsyn tas till möjligheten att i 

framtiden överföra uppgifterna till annan databärare. Detta gäller oavsett om 

informationen finns i analog eller elektronisk form.   

 

14 §   

Handlingar som ska bevaras för alltid ska framställas med material och metoder 

som garanterar informationens beständighet. Detta gäller både pappersbunden och 

digital information. 
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15 §   

Vid upphandling eller utveckling av digitala verktyg eller verksamhetssystem som 

hanterar allmänna handlingar, ska samråd ske med arkivmyndigheten. 

 

Hantering, förvaring och skydd 

 

16 §   

Handlingar ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att den fysiska 

och logiska beständigheten bibehålls.  

 

17 §   

Myndighetens arkiv ska hållas avskilt från andra arkiv som myndigheten bevarar.  

 

18 §   

Handlingar ska sorteras i en struktur som underlättar återsökning.   

  

19 §   

Myndigheten ska använda aktomslag och arkivboxar som godkänts enligt 

riksarkivets föreskrifter. Detta gäller inte för handlingar som ska gallras (förstöras).   

 

20 §   

Handlingar ska förvaras i arkivlokal som godkänts av arkivmyndigheten, enligt 10 

§, eller i dokumentskåp som ger motsvarande skydd. 

 

21 §  

Digitala handlingar ska förvaras i verksamhetssystem som godkänts av 

arkivmyndigheten till dess de enligt dokumenthanteringsplan ska överföras till 

slutarkiv. 

 

22 §   

När handlingar konverteras eller migreras ska detta ske med bibehållen läsbarhet 

och tillgänglighet. 

 

Dokumenthanteringsplan 

 

23 §   

Myndighetens hantering av allmänna handlingar ska styras och planeras på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt. Varje myndighet ska upprätta en 

dokumenthanteringsplan som redovisar alla de handlingar, oavsett medium, som 

förekommer inom myndigheten.  Dokumenthanteringsplanen ska fastställas i 

samråd med kommunarkivet och fortlöpande revideras. 

 

Rensning 

 

24 § 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas från 

arkivhandlingarna, senast i samband med arkivläggning. Rensningen ska utföras av 

den handläggare som ansvarat för ärendet. 
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Bevarande och gallring 

 

25 §   

Myndigheten beslutar i dokumenthanteringsplan om gallring av handlingar i sitt 

arkiv, såvida ej annat följer av lag och förordning. Beträffande arkiv som 

överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denne om gallring.  

 

26 §   

Myndigheten ska fortlöpande se över möjligheterna till gallring.  

 

27 §   

Myndigheten ska utan dröjsmål förstöra eller låta förstöra handlingar för vilka 

gallringsfristen löpt ut. Förstöringen ska ske under kontroll. 

 

28 § 

Handlingar som behöver gallras men inte finns med i dokumenthanteringsplanen 

kan gallras efter särskilt gallringsbeslut av myndigheten. 

 

Arkivredovisning 

 

29 §   

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv, dels genom en arkivbeskrivning som ger 

information om vilka handlingstyper som kan finnas och hur arkivet är organiserat, 

dels i en systematisk arkivförteckning över de handlingar som förvaras i 

myndighetens arkiv. Arkivförteckningen ska omfatta alla uppgifter som bevaras 

oavsett media. 

Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska fortlöpande revideras. 

 

Överlämnande 

 

30 §   

När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en 

myndighet, och där efterfrågan från allmänheten har avtagit, ska arkivhandlingarna 

överlämnas till arkivmyndigheten för fortsatt vård.   

 

31 §   

Om en myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan 

myndighet inom kommunen, ska dess arkiv inom tre månader överlämnas till 

arkivmyndigheten, såvida inte kommunfullmäktige beslutat annat. Annat 

överlämnande, till exempel till myndighet utanför kommunen, kräver stöd i lag eller 

särskilt beslut av fullmäktige. 

 

Utlån 

 

32 §   

Myndigheten får låna ut arkivhandlingar till myndigheter för tjänsteändamål. Med 

myndighet likställs enskilda organ som anges i 1 §. Utlåning av originalhandlingar 

ska begränsas så långt som möjligt.   
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33 §   

Lån ska tidsbegränsas och myndigheten ska kontrollera att handlingarna 

återlämnas.  

 

34 §   

Utlån för annat ändamål än vad som avses i 32 § får endast ske efter medgivande 

av arkivmyndigheten. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-11 

 

Dnr: KS 2020-000112 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2020 för Kristdemokraterna 

samt godkännande av redovisning för kommunalt 

partistöd 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Krisdemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 

Totalt: 35 475 kr    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 

 

Kristdemokraterna inkom 2020-03-11 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd 

 

Inga ytterliga konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Kristdemokraterna i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2020-112 

Slutarkiv för KS 2019-50 
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· M~tnh:G~h1_ls 
Ko1n111 (111 

MUNKEDALS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -03- 11 

Dnr 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Juridisk person* 0 rga nisationsnummer: 

/(ri.f t dert'J Dk r4 f tr/111 /1v1/JK~d ct. f 02 Lf 10 ._. 133/ 
Adress: Postadress: 

¼ /V, 4,-,dt!J5-rt>n 1 7/._rht,tbrjJ 33 1t 5)-76 f( &d (l?//c,q_ s i) 

Telefon: Bankkonto eller ~/PG: 

OS2'f- 3101/;; 6wd6a-/llc 7b2 - h/6/ 
* Registrerad lokal partiforenmg 

Erhållet partistöd: _J_L/_g_7_j kr Redovisningen avser år: c:2011 

Ordförande: Kassör: 

Redovtsnlno av lokalt partistöd (Redovisningsperiod 1 januari - 31 december) 
Beskriv hur det lokala partistödet fördelat~: 

])e av ska ft-e-be-t cdar 11t1 iavksami m1Jtt'!J11~ 

medlen har c:rnv:nts -Ill/ lnjonr1aho/J t?;n 

part/eZ 3wom utbdd.-?/"j I anncM.feri'?J 1 

Il rrioz e» 

Granskningsintyg 
Härmed int as att artiet har föl 't ändamålet för Re ler för kommunalt artistöd i Munkedals kommun 

Intyg~a 3 ·-·- ' .· 1 
~:_Ön~ 

Namnförtydligande 

Su «co« ~t;\>J SSOt\) 
Datum 

20 O---OJ- 5 

Ort 

U0<~L 

Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal 

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • ·Fax 0524-181 10 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-11 

 

Dnr: KS 2019-000246 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Svar på motion om utredning av Lysekilsbanan 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Sammanfattning 

Göran Nyberg (L) har inkommit med en motion om att Munkedals kommun stöder 

Lysekils kommun om att en utredning om Lysekilsbanans framtid görs i samband 

med upprustning och modernisering av Bohusbanan. 

 

Lysekils kommun har beslutat att man i samband med deltagandet i en upprustning 

av Bohusbanan med dubbelspår ska verka för en utredning om att åter trafikera 

Lysekilsbanan.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Förslaget bedöms inte innebära någon kostnad för Munkedals kommun. 

 

Miljö 

Trafik som inte är beroende av fossila bränslen har en liten belastningsgrad på 

miljön 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Lysekils kommun 
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MOTION 
 
 
Till 
 
Munkedals kommunfullmäktige 
 
 
 
 
Lysekilsbanan bör utredas i samband med satsning på Bohusbanan 
 
Lyskekils kommunstyrelse har beslutat att kommunen, i samband med deltagandet i arbetet för en 
upprustad Bohusbana med dubbelspår till Uddevalla, skall verka för att man i det sammanhanget 
också utreder om detta också ger en ny öppning till att återinföra trafikering på Lysekilsbanan. 
Lysekilsbanan har av Trafikverket tagits ur bruk och om inte någon vilja till trafikering från SJ eller 
Västtrafik eller annan intressent så kommer den definitivt att läggas ned. Liberalerna i Munkedal 
menar att den spårbundna trafiken är en viktigt del i strategin för att minska de skadliga 
klimatutsläppen och att det även skulle kunna inbegripa återupptagen trafik på Lysekilsbanan. 
En upprustad Lysekilsbana skulle kunna bli en bekväm, snabb och trafiksäker pendlingsled kopplad 
till Bohusbanan och för vidare färd till Uddevalla, Tvåstad och Göteborg. Det skulle också stärka 
Munkedals ställning som en nod för norra Bohuslän i denna trafik. 
Liberalerna i Munkedal vill därför att Munkedals kommun i deltagandet i samarbetet för en 
upprustad Bohusbana stöder Lysekils kommun i kravet på en utredning om Lysekilsbanans framtid i 
samband med en upprustad och moderniserad Bohusbana. 
 
Motionen är i överensstämmelse med barnkonventionen artikel 15 genom att stärka möjligheten för 
säkra transporter, bland annat till gymnasieskolan. 
 
För Liberalerna i Munkedals kommun 
 
Göran Nyberg 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-18 Dnr: KS 2020-000027 

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunstyrelsens redovisning av motioner och 

medborgarförslag som ej beretts färdigt, april 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av motioner och 

medborgarförslag som ej beretts färdigt.    

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29-30 ska kommunstyrelsen och 

nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte 

beretts färdigt. Redovisning ska ske på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 

och november. 

En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut 

inom ett år från det att ärendet väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom 

denna tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till 

fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller 

medborgarförslaget från vidare handläggning.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

279

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
Rektangel



Nummer Ankom Namn Beskrivning Ansvarig Anmärkning

2020-000126 2020-03-18 Iréne Barfoot Ekelund Medborgarförslag - placera trafikhinder i bussfilen mellan 

rondellen och Kungsmarkskolans busshållplats för att 

förhindra olaglig fordonstrafik.

Linda Ökvist Anmäls till KF 27 april

2020-000094 2020-02-28 Hervor Brandt Medborgarförslag från Hervor Brandt om Ödehus Linda Ökvist Anmäls till KF 27 april

2019-000089 2019-04-15 Gunilla och Hans A 

Strinning

Medborgarförslag från Gunilla och Hans A Strinning om 

klimatåtgärder för Munkedals kommun - Munkedals kommun 

bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

Håkan Sundberg Anmäldes till KF 29 april 

2019.

2019-000077 43553 Helen Blomberg Medborgarförslag från Helen Blomberg om att motverka 

insektsdöd

Håkan Sundberg Anmäldes till KF 29 april 

2019. Till KF 27 april. (23 

mars)

2019-000060 43549 Olle Sandén Medborgarförslag - Öppna dialogmöten mellan 

tjänstemannasektorn och politikerna i kommunen.

Håkan Sundberg Anmäldes till KF 29 april 

2019. Till KF 27 april. (23 

mars)

Pågående medborgarförslag Kommunstyrelsen
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Nummer Ankom Beskrivning Ansvarig Anmärkning

2020-000100 2020-03-02 Motion från Göran Nyberg, Liberalerna, om åtgärder för att förbättra 

trafiksituationen för gång-, cykel- och mopedtrafikanter i anslutning till 

Kvistrumsbron

Linda Ökvist Anmäls till nästa KF

2020-000101 2020-03-02 Motion från Göran Nyberg, Liberalerna, om samlingssal i Munkedal Linda Ökvist Anmäls till nästa KF

2020-000070 2020-02-13 Motion från Christoffer Wallin, SD och Rolf Jacobsson, KD om försäljning 

av Munkedals Bostäder AB

Håkan Sundberg Anmäldes till KF 24 februari

2020-000069 2020-02-12 Motion från Carina Thorstensson, Centerpartiet, om kommunala 

debiteringar och kostsam hantering

Håkan Sundberg Anmäldes till KF 24 februari

2020-000034 2020-01-16 Motion från Karin Blomstrand, Liberalerna i Munkedal om översyn av den 

politiska organisationen

Håkan Sundberg Anmäldes till KF 24 februari

2019-000246 2019-11-05 Motion från Göran Nyberg, Liberalerna - Lysekilsbanan bör utredas i 

samband med satsning på Bohusbanan

Peter Berborn Anmäldes till KF 25 november. 

Till KF 27 april.

2019-000212 2019-10-04 Motion från Kristdemokraterna (KD) om öppen redovisning av 

kommunala engagemang i föreningar, styrelser, bolag och 

intresseorganisationer.

Håkan Sundberg Anmäldes till KF 28 oktober

2019-000189 2019-09-19 Motion från Vänsterpartiet (V) - 6 timmars arbetsdag för undersköterskor 

inom vård och omsorg med bibehållen lön

Håkan Sundberg Anmäldes till KF 28 oktober

2019-000155 2019-06-27 Motion från Moderaterna (M) - Upphäv beslutet om att inköpa Fairtrade 

med invånarnas pengar

Peter Berborn Anmäldes till KF 25 november. 

Till KF 27 april. (23 mars)

2019-000127 2019-06-10 Motion från Fredrik Olsson (KD) om införande av medborgarbudget Håkan Sundberg Anmäldes till KF 24 juni 2019.

2019-000092 2019-04-15 Motion från Göran Nyberg (L) om utvecklingsplaner för kommundelarna Håkan Sundberg Anmäldes till KF 29 april 2019.

2019-000051 2019-03-14 Motion från Christoffer Wallin (SD) om att utveckla landsbygden i 

Munkedals kommun

Håkan Sundberg Anmäldes till KF 25 mars 2019.

2019-000037 2019-02-22 Motion från Hans-Joachim Isenheim (Mp) om installation av 

containertankstation för bensin & diesel och tillhörande snabbladdstation 

för elfordon vid brandstationen i Munkedal

Håkan Sundberg Anmäldes till KF 25 mars 2019. 

Till KF 27 april. (23 mars)

Pågående motioner kommunstyrelsen
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