Kommunfullmäktige
2020-10-26
Sammanträdet kommer att webbsändas.
På grund av pågående pandemi uppmanas
allmänheten att följa sammanträdet på
webben.

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

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
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Inkomna avsägelser
Johan Ljungblad (C) inkom 2020-09-15 med avsägelse gällande sitt uppdrag som
ersättare i barn och utbildningsnämnden.


Kommunfullmäktige har att befria Johan Ljungblad (C) från sitt uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Christoffer Rungberg (M) inkom 2020-09-16 med avsägelse gällande sitt uppdrag
som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän.


Kommunfullmäktige har att befria Christoffer Rungberg (M) från sitt uppdrag
som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Rolf Bjelm (S) inkom 2020-09-29 med avsägelse gällande sitt uppdrag som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.


Kommunfullmäktige har att befria Rolf Bjelm (S) från sitt uppdrag som
ledamot samt andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
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Dingle 2020-09-28

Frågan om exploatering av mark är inte helt enkel. När kommuner expanderar
finns ett ökat behov av mark, både för bostäder och företagande. Att använda
jordbruksmark för detta ändamål är problematiskt. Å ena sidan är det viktigt att
vi har bra mark att odla vår mat på, å andra sidan är det viktigt att få bra
förutsättningar för byggande.
I Miljöbalken står att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”
Jordbruksmark ska vara jordbruksmark, men det kan finnas tillfällen när man
behöver ta sådan mark i anspråk. Då är det viktigt med en graderad
jordbruksmark. Detta för att göra det tydligt vilken mark som inte får
exploateras, och vilken mark som inte har lika stort värde. Vi vill att Munkedals
kommun genomför en sådan gradering och att det arbetet implementeras i
översiktsplanen. För att kvalitetssäkra processen är det viktigt att graderingen
görs i samverkan med LRF lokalt.
Koppling till barnkonventionen – t.ex.
artikel 4: Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att
uppfylla barns rättigheter...
I det, menar vi, ingår t.ex. att använda våra markresurser så att de bevaras
även för framtiden.
Centerpartiet yrkar
att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
genomföra gradering av jordbruksmark och att implementera arbetet i
ÖP 2040.
Carina Thorstensson
Karl-Anders Andersson
Christer Nilsson
Lars-Göran Sunesson
Centerpartiet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

Kommunstyrelsen

§ 162

Dnr 2020-000205

Delårsrapport augusti 2020 för Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,0 mnkr för perioden
januari-april 2020. För året prognostiseras ett resultat på 19,6 mnkr.
Budgeterat resultat är 13,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på
5,7 mnkr och därmed uppfylls det finansiella resultatmål som
kommunfullmäktige beslutat för 2020.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -9,7 mnkr.
Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat
underskottet på 5,9 mnkr. Även barn- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar underskott med 2,4 mnkr
respektive 1,3 mnkr. En stor del av de befarade underskotten hänger
samman med den pågående Covid-19 pandemin.
Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att jämföra med
budget på 136 mnkr.
Covid-19
Under senare delen av rapportperioden har mycket av arbetet inom
kommunens förvaltningar handlat om att hantera Covid-19. Strategin för
kommunens arbete har varit att i stort följa de direktiv som getts av
folkhälsomyndigheten.
Måluppfyllelse
Av de finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är två
av tre uppfyllda. Det är målet om självfinansieringsgrad för
reinvesteringar som inte uppfylls. De fyra inriktningsmålen bedöms vara
delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms öka under resterande del av
året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delårsrapport augusti Munkedals kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport
omfattande perioden januari-april 2020.
Yrkanden
Hans-Joachim Isenheim (MP) och Göran Nyberg (L): Bifall till
förvaltningens förslag med tillägg att kommunstyrelsen ska kalla
Välfärdsnämndens presidium och Barn- och utbildningsnämndens
presidium till dialog med anledning av resultatet i delårsbokslutet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

Kommunstyrelsen

Forts § 162
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP) och
Göran Nybergs (L) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kalla Välfärdsnämndens presidium och
Barn- och utbildningsnämndens presidium till dialog med anledning av
resultatet i delårsbokslutet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport
omfattande perioden januari-april 2020.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommundirektören
Förvaltningschef barn- och utbildning
Förvaltningschef välfärd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)
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Dnr: KS 2020-000205

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Delårsrapport augusti Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport omfattande perioden januari-augusti 2020

Sammanfattning
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 22,1 mnkr för perioden januari-augusti 2020. För
året prognosticeras ett resultat på 25,2 mnkr. Kommunen har ansökt om ett bidrag på sju mnkr
hos Socialstyrelsen för att täcka extrakostnader i samband med Covid-19. Detta har inte
medräknats i prognosen på grund av den osäkerhet som råder om hur stor ersättning kommer att
erhålla. Budgeterat resultat är 13,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 11,3 mnkr och
därmed uppfylls det finansiella resultatmål som kommunfullmäktige beslutat för 2020.
Koncernens resultat för perioden januari-augusti 2020 uppgår till 24,4 mnkr, en förbättring med
2,7 mnkr jämfört med samma period föregående år.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -14,4 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den
största avvikelsen med ett befarat underskottet på -8,0 mnkr. Även barn- och
utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar underskott med -4,1 mnkr
respektive -2,1 mnkr. En stor del av de befarade underskotten hänger samman med den
pågående Covid-19 pandemin.
Årets investeringar beräknas uppgå till 95 mnkr att jämföra med budget på 136 mnkr.

Covid-19
Under större delen av rapportperioden har mycket av arbetet inom kommunens förvaltningar
handlat om att hantera Covid-19. Strategin för kommunens arbete har varit att i stort följa de
direktiv som getts av folkhälsomyndigheten.

Måluppfyllelse
Av de finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är två av tre uppfyllda. Det är
målet om självfinansieringsgrad för reinvesteringar som inte uppfylls. De fyra inriktningsmålen
bedöms vara delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms öka under resterande del av året.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Det positiva resultatet i prognosen kommer stärka kommunens ekonomi. Fortsatt arbete är dock
nödvändigt för att nämnderna ska nå en ekonomi som är i balans med budgeten.

Inga ytterligare konsekvenser

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

10

Datum
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Håkan Sundberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Den kommunala koncernen
Kommunens verksamhet bedrivs till största delen i förvaltningsform via de kommunala nämnderna. Till det
kommer kommunens koncernföretag; Munkedals Bostäder AB, Munkedal Vatten AB, Dingle industrilokaler AB
och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt kommunens uppdragsföretag; Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening
Grönskan och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. IT-, Miljö- och Löneverksamheten bedrivs tillsammans
med Sotenäs och Lysekils kommuner.

Delåret i sammandrag
Kommunkoncernen
Koncernens resultat för perioden januari-augusti
2020 uppgår till 24,4 mnkr, en förbättring med 2,7
mnkr jämfört med samma period föregående år.
Förutom kommunen är det framför allt Munkedals
Bostäder AB som förbättrat resultatet från 2019.
Investeringsvolymen under perioden uppgår till 51,9
mnkr. Störst andel av investeringsvolymen svarar
kommunen för.
Kommunen
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 22,1
mnkr för perioden januari-augusti 2020. För året
prognosticeras ett resultat på 25,2 mnkr.
Kommunen har ansökt om ett bidrag på sju mnkr
hos Socialstyrelsen för att täcka extrakostnader i
samband med Covid-19. Detta har inte medräknats
i prognosen på grund av den osäkerhet som råder
om hur stor ersättning kommunen kommer att
erhålla. Budgeterat resultat är 13,9 mnkr vilket
innebär en budgetavvikelse på 11,3 mnkr och
därmed uppfylls det finansiella resultatmål som
kommunfullmäktige beslutat för 2020.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till
-14,4 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största
avvikelsen med ett befarat underskottet på -8,0
mnkr. Även barn- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar
underskott med -4,1 mnkr respektive -2,1 mnkr. En

stor del av de befarade underskotten hänger
samman med den pågående Covid-19 pandemin.
Årets investeringar beräknas uppgå till 95 mnkr att
jämföra med budget på 136 mnkr.
Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid
delåret till 46,1 procent, en liten ökning från
årsbokslutets 45,1 procent.
När det gäller Mål för god ekonomisk hushållning så
visar uppföljningen efter åtta månader att full
måluppfyllnad inte kommer att uppnås för vare sig
de finansiella målen eller verksamhetsmålen.
Kommunstyrelsen gör ändå den bedömningen att
kommunens goda ekonomiska hushållning
upprätthålls.
Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig.
I augusti 2020 ligger invånarantalet på 10 571.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Samhällsekonomin
I den SKR:s senaste bedömning av den
samhällsekonomiska utvecklingen som publicerades
i slutet av augusti räknar man med att
konjunktursvackan blir djupare än tidigare
bedömning i våras. Utsikterna för BNP och
sysselsättning helåret 2020 ser därmed svagare ut
nu. Mycket ser dock ut att ha stabiliserats, såväl i
Sverige som i omvärlden, jämfört med den
dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna
mars, april och maj. Trots att endast drygt fyra
månader återstår av innevarande år är det långt till
målgång för helåret 2020. Inte minst den globala
utvecklingen präglas av stor ovisshet. Utsikterna för
såväl konjunkturen som det kommunala
skatteunderlaget är emellertid särdeles ovissa, med
anledning av covid-19.Botten tycks ändå vara
passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin
förväntas nu stiga. Liksom i våra tidigare prognoser
räknar vi alltså med att BNP från och med det tredje
kvartalet i år åter ska öka.

Skatteunderlaget
SKR bedömer nu en väsentligt högre
skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre
2021. Upprevideringarna beror på en anpassning till
det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket
presenterat och att lönesumman bedöms öka mer i
år än enligt den förra prognosen. Utvecklingen 2021
är nedjusterad på grund av en mindre ökning av
lönesumman då inga permitteringslöner betala ut
såsom 2020. SKR bedömer dock att den
underliggande tillväxten skatteunderlaget 20202021 kommer vara låg om effekter av Covid-19
åtgärdernas påverkan på ekonomin räknas bort.

Sverige och världen kommer men frågan hur stark
den blir och hur snabbt den kommer.

Stort behov av investeringar
För Munkedals är investeringsvolymen på 685 mnkr
för perioden 2020–2024 enligt beslutad
investeringsplan. Ett principbeslut är också antaget
om att minska på antalet särskilda boenden
samtidigt bygga ett nytt detta för att effektivisera
verksamheten. Det är viktigt att kommunen
framöver tar höjd för ökade avskrivningarna
kommer att innebära att en allt mindre del av de
tillgängliga resurserna som kan användas till den
löpande verksamheten. I dagsläget är räntorna låga
och det kommer kvarstå kommande år.
Investeringsbehovet kommer att öka låneskulden
samt påverka kommunens finansiella ställning.
Diskussioner om kommunens mål för god
ekonomisk hushållning behöver ses över om
investeringstakten skruvas upp. Med de kraftigt
ökade investeringarna kommer framöver kommer
det att krävas att det budgeterade resultatet höjs
från 2 % för att bibehålla soliditeten
Befolkningsutveckling
Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig och
nu ligger invånarantalet på 10 571 invånare.
Nedanstående tabell visar på utvecklingen för det
senaste året. Den stora ökningen ligger på invånare
65-79 år.

Scenario istället för prognos
SKR gör ingen prognos framåt på grund av de stora
osäkerheter som finns för den samhällsekonomiska
utvecklingen i Sverige och i omvärlden. SKR:s
scenario för 2022–2023 innebär vägen till
konjunkturell balans kraftig konjunkturåterhämtning
med stark sysselsättningstillväxt, tilltagande
löneökningar och ett skatteunderlag som växer i
historiskt genomsnittlig takt.

Kommunens förutsättningar
Det kan konstateras att osäkerheten kring den
ekonomiska utvecklingen är stor. För Munkedals
kommun innebär det en risk för att kommunens
ekonomi kommer utvecklas svagt kommande år.
Med den osäkerheten så är det viktigt att
kommunen håller fast vid sitt ekonomiska
resultatmål. En ekonomi i ordning ger oss en större
handlingsfrihet att genomföra de nödvändiga
investeringarna som behövs för att utveckla
kommunen.
Förhoppningsvis räcker statens ökade statsbidrag
till att överbrygga effekterna av den
lågkonjunkturen, som orsakats av Covid-19, där vi
befinner oss i nuläget. Återhämtningen av ekonomi i

Födelsenettot är negativt och det beror på
sjunkande födelsetal. Antal invånare som avlidit
under perioden är mindre jämfört med 2019 trots
pandemin. Både inrikes flyttningar och invandring
ökar till kommunen. Tabellen nedan visar en
översikt över befolkningsförändringar under
perioden.
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Munkedals kommun är en pendlingskommun. Det
betyder att många har valt att bosätta sig i
kommunen av andra skäl än att arbetsplatsen finns
där. Cirka 2 000 invånare pendlar dagligen till en
anställning i en annan kommun. Det pendlas också
in till Munkedal från andra kommuner. Cirka 1 200
personer pendlar dagligen in till kommunen från en
annan kommun i vårt närområde. Vanligaste är att
pendling sker både till och ifrån Uddevalla
Under året har marketableringar blivit genomförda
vilket ger totalt cirka 740 000 kvadratmeter
detaljplanerad industri/handelsmark ledig inom
kommunens gränser. Cirka 43 procent av ytan är
kommunal mark, resterande privat.
Arbetsmarknad
Arbetslösheten har ökat jämfört med 2019. Det
gäller i både riket, länet och kommunen.

Bostadsförsörjning
Som boendekommun har Munkedal ett varierat
utbud, allt från ett kustnära boende på Tungenäset
till ett boende för dem som föredrar att bo på
landsbygden.
Kommunen har i dagsläget för få nya bostäder
vilket är en utmaning framöver. För Munkedals del
är det viktigt att ”flyttkedjan” fungerar dvs att äldre
kan lämna sin villa för att flytta till en lägenhet i ett
centralt läge och sälja villan till en ung familj.
Bostadsbolaget har i dagsläget inga lediga
lägenheter.
Under året har privata byggherrar startat
byggnation av hus och lägenheter. Pågående
byggnationer av bostadsrätter med centralt läge
kommer ge ett välkommet tillskott till
bostadsmarknaden.
Det finns lediga villatomter till försäljning i alla
kommunens tätorter. Det kan bidra till en fortsatt
inflyttning av barnfamiljer.
Näringsliv
Näringslivet i Munkedals kommun är varierat med
sina cirka 1 385 aktiva företag/avdelningar. Arctic
Paper är det största företaget med drygt 300
anställda, men i övrigt domineras näringslivet av
fåmansföretag inom flertalet branscher där bygg
och handeln är de största utifrån antalet aktiva
företag och tillverkning utifrån antalet anställda.

Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd
Munkedal
Västra Götaland
Riket

aug 19
5.5%
6,4%
6.9%

aug 20
7.1%
8,8%
9.2%

Tabellen ovan beskriver öppet arbetslösa och
sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den
registerbaserade arbetskraften 16–64 år.
Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd 18-24 år
Munkedal
Västra Götaland
Riket

aug 19
7.5%
7,6%
8.9%

aug 20
12.0%
12.6%
13.3%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18–24 år. Vi ser en kraftigt
ökad arbetslöshet. För Munkedals del har andelen
som är öppet arbetslösa fördubblats jämfört med
2019. Antalet öppet arbetslösa uppgår till 39.
Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd, utrikesfödda
Munkedal
Västra Götaland
Riket

Aug 19
24.0%
17.9%
19,2%

Aug 20
23.2%
20,7%
21.6%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andel av den
registerbaserade arbetskraften 16–64 år (endast
utrikesfödda). Även bland utrikesfödda ökar
arbetslösheten men inte i Munkedal. Munkedal
ligger dock trots minskningen över nivån i riket och
länet. I Munkedal ökar antalet öppet arbetslösa och
uppgår till 61. Det är viktigt att kommunen fortsatt
fokuserar sina insatser inom området så att fler av
de utrikesfödda kommer i arbete.

Näringslivet har en stor spridning i geografin och
präglas av en stark entreprenörsanda. 86 procent
av företagen har färre än 5 anställd. Endast 5
procent har 10 eller fler anställda.
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Händelser av väsentlig betydelse
Under rapportperioden har mycket av arbetet inom
kommunstyrelsens förvaltning handlat om att
hantera Covid 19. Strategin för kommunens arbete
har varit att i stort följa de direktiv som getts av
folkhälsomyndigheten. Det handlar om
informationsinsatser, bemanning, inköp och
användande av skyddsmaterial med mera. Planering
har även skett för att klara en situation med stor
smittspridning bland befolkning och vårdtagare.
Anpassning har skett av möten så att all
verksamhet ska kunna fortgå. Kontinuitetsplaner
har tagits fram. Förvaltningarna gick upp i stabsläge
i mars men har nu kunnat återgå till normalläge.
Kommunledningsgruppen har haft extra mötestid
för att hantera frågor kring pandemin.
Medarbetare har under perioden i högre grad
distansarbetat för att minska smittspridningen.
Under mars ställdes även politiska möten in såsom
fullmäktige och nämndsmöten. Från och med april
har dock möten kunnat hållas. En stor del av
mötena har förlagts till den stora möteslokalen
Sporren i Dingle.
Under mars-aug ökade frånvaron mycket på grund
av de direktiv som fanns om att medarbetare ska
stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
Även karensdagen är borttagen från och med mars
till september
Barn- och utbildning
Under sommarens stängningsperiod hade förskolan
och fritidshemmet öppet på endast ett ställe i
kommunen mot tidigare två. Det fungerade väl. Det
var få barn som kom men det är svårt att utvärdera
detta år på grund av det rådande läget med
pandemin. Utvärderingen visar att ett lågt antal
barn närvarat. Variationen av faktiskt närvarande
barn var stor mellan olika dagar. 38-71procent av
barnen som meddelat behov av plats nyttjade inte
platsen.
Det har skett en stor omställning inom framför allt
grundskolan för att få ekonomin i balans. Andelen
behöriga pedagoger samt tillsvidareanställda har
ökat jämfört med föregående år. Det har även
genomförts en omorganisation inom skolledningen.
Det är nu en rektor för Centrumskolan och
Hällevadsholms skolor och en rektor för Bruksskolan
och Hedekas skola. Det har anställts en biträdande
rektor på deltid för området Bruksskolan och
Hedekas. Biträdande rektor på Munkedalsskolan
ansvarar numera för Träningsskolan och

Munkedalsskolans fritidshem. Avdelningschef för
förskolan är också elevhälsochef för den centrala
elevhälsan.
Flera skolor har varit utsatta för omfattande
skadegörelse. Flertalet åtgärder har vidtagits för att
förebygga fler händelser.
Välfärd
Försörjningsstödet har fortsatt öka och inskriva
kommer inte ut i arbete eller sysselsättning i
samma omfattning som tidigare. Förklaringarna
antas vara flera. Nationellt har arbetslösheten ökat
och prognosen är att Sverige är på väg in i en
lågkonjunktur. Detta påverkar arbetsmarknaden
med högre arbetslöshetssiffror. Under våren
drabbades världen av Coronapandemin vilket också
påverkar arbetsmarknaden. Ärendemängden i
försörjningsstödsgruppen har ökat från april till
augusti med 50 hushåll varav ekonomiskt bistånd,
38 hushåll. Antalet hushåll direktrelaterade till
Covid-19 uppgår per augusti till 17.
Serviceinsatserna i hemtjänsten har under
sommaren påbörjats i ett hemtjänstområde.
Resultatet har varit positivt och serviceinsatserna
kommer under hösten utökas till att omfatta
ytterligare ett hemtjänstområde. Hittills har två
personer som uppburit försörjningsstöd fått en
extratjänst.
Efter sommaren gjordes en utvärdering av
Bemanningsenheten i förvaltningsledningen.
Utvärderingen resulterade i ett beslut att avveckla
Bemanningsenheten i nuvarande form.
Sedan juni arbetar förvaltningen mer fokuserat för
att implementera heltid som norm. En kartläggning
pågår och handlingsplan samt tidsplan revideras. I
dagsläget arbetar 52 procent av förvaltningens
tillsvidareanställda personal heltid.
Ett nytt Äldreomsorgsprogram har tagits fram i
samarbete med politiken.
Investeringar
I början av året blev ombyggnation av Allégården
klar och sex nya platser har tagits i bruk.
Ombyggnationen av Centrumskolan i Dingle är klar.
Projektering pågår av ny skola 4-6 vid Kungsmark,
ny förskola på Brudås och ny bollhall i anslutning till
Kungsmarksskolan.
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål samt verksamhetsmål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut.
För att uppnå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fattat beslut om tre finansiella inriktningsmål
och fyra inriktningsmål för verksamheten. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision.
Inriktningsmålen för verksamheten konkretiseras i sin tur av varje nämnd i form av verksamhetsmål.

Inriktningsmål för verksamheten

Finansiella mål
Finansiella inriktningsmål
De finansiella inriktningsmålen är antagna av
kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning”. Inriktningsmålen gäller för perioden
2020–2023. Med nuvarande prognos är två av tre
finansiella mål uppfyllda för 2020.
Resultatmål - Det genomsnittliga resultatet
under planperioden, i förhållande till skatter och
bidrag, ska lägst uppgå till 2 procent.
Årsprognosen ligger på 3,5 procent, vilket innebär ett
bra utgångsläge för att målet ska kunna uppfyllas
under perioden.
Investeringsmål – Självfinansieringsgraden
av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 procent,
i genomsnitt under planperioden.
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar
beräknas 2020 uppgå till 62 procent. Även för
kommande år planeras för stora investeringar vilket
innebär att det är tveksamt om målet kommer att
uppfyllas.
Skuldsättning - Överskott och intäkter av
engångskaraktär ska i första hand användas
till att minska kommunens skuldsättningsgrad.
Måluppfyllelsen utvärderas i samband med
årsbokslutet
Resultatmål budget 2020
Finansiella resultatmål är antagna av kommunfullmäktige i budget 2020 (MRP). Utgångspunkten
för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen
ovan. De finansiella resultatmålen gäller för 2020.
Måluppfyllelsen är god vad gäller målet för årets
resultat. När det gäller investeringsmålet så
kommer det inte att uppfyllas med nuvarande
investeringstakt. Målet för minskad skuldsättning
får utvärderas i samband med årsbokslutet.
Finansiella resultatmål 2020

Mål 2020

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av
skatteintäkter och generellt statsbidrag.

13,9 mnkr

25,2 mnkr

74 %

62 %

Investeringsmål: Självfinansieringsgrad
av reinvesteringar ska minst uppgå till
74 %
Skuldsättning: Under 2020 ska överskott
och intäkter av engångskaraktär ska
användas till att amortera på
låneskulden.

Prognos 2020

Alla ska vara anställningsbara
Arbetet med att utveckla undervisningen för ökad
måluppfyllelse fortgår inom skolans verksamhet.
Gymnasiebehörigheten har ökat från 72 till 78
procent. Det är en positiv ökning men målet med
full behörighet är ännu inte uppnått. Arbetet med
den Strategiska planen och arbetet med att utveckla
undervisningen för ökad måluppfyllelse fortgår i
verksamheten. Pedagoger dokumenterar och följer
kontinuerligt upp elevernas resultat i Unikum.
Trenden är att färre elever i år går till individuella
programmet jämfört med året innan.
Inom välfärdsförvaltningens verksamheter är målet
att hjälpa dem som riskerar att hamna i försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden, alternativt i
praktikplats. Utbildade handledare finns i verksamheterna för att kunna ta emot och vägleda
praktikanter på bästa sätt.
Många enheter inom de särskilda boendena har nu
extratjänster och har anmält intresse av att ta emot
fler. Möjligheten till att få anställa extratjänster
styrs av Arbetsförmedlingen och har påverkats
negativt av deras omorganisation. Timanställda
erbjuds i den mån man kan möjligheten att
kombinera utbildning och arbete, genom validering.
Inom Hemtjänst Svarteborg har man påbörjat
arbetet med att knoppa av omsorgsnära servicetjänster genom att plocka ur städet och lägga detta
på ett städteam. Deltagarna i städteamet är sådana
personer som annars hade erhållit försörjningsstöd
från kommunen.
Inom individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten har arbetet påbörjats med att
identifiera försörjningsstödstagare för att se om de
har rätt till någon form av bidragsanställning,
arbetssättet omfattar alla klienter.
Personer som går ur etableringen ligger under
Arbetsförmedlingens ansvar och socialtjänsten får ej
styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta del
av, då mister de sin ersättning från Arbetsförmedlingen, därför krävs ett nära samarbete mellan
kommunen och Arbetsförmedlingen.
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Tidigare så har arbetet med att skriva in
försörjningsstödstagare på Jobbcentrum för att
kartlägga deras arbetsförmåga samt få hjälp med
att komma ut i jobb försvårats på grund av
personalbrist. Nu har Jobbcentrum rekryterat en
arbetsmarknadskonsulent och ytterligare två
tjänster är i rekryteringsfasen nu. Den förväntade
effekten av detta syns ännu inte, men effekten
förväntas att ses vid nästa uppföljning.
Inom KFN ska verksamheten fokusera på att under
2020 kartlägga de aktiviteter som bedöms främja
folkbildningen. Kartläggningen blir underlag för
kommande handlingsplan som ska beskriva hur
förvaltningen ska arbeta för att öka folkbildningen
Inom kommunstyrelsen är en ansvarig utsedd som
tar fram förslag på lämpliga funktioner från de olika
förvaltningarna att delta i arbetet. Arbetsgruppen
kartlägger och analyserar befintliga mötespunkter
och samarbeten samt tar fram förslag till lämpliga
arbetssätt mellan förvaltningarna, för effektivt
resursutnyttjande.
Verksamhetsmål
Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja
sina gymnasiestudier inom tre år
Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera
Vi ska öka antalet personer efter avslutad
etablering som går ut i arbete där ingen
utbildning krävs
Varje verksamhet/enhet ska ha minst en
praktikant eller liknande under året.
Vi ska utreda förutsättningarna för att erbjuda
möjlighet till lärlings- och/eller traineplatser
Vi ska arbeta för ökad folkbildning
Implementera nya arbetssätt i samverkan
mellan förvaltningarna

Utfall
Delvis
uppfyllt
I hög grad
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Helt
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Delvis
uppfyllt

Ej uppfyllt

Skapa förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
Ett av måtten som BUN satt upp för att uppfylla
målet är barngruppernas storlek i förskolan. Räknar
vi ett snitt över antal barn i barngrupp klarar
verksamheten måttet då antalet barn uppgår till 17
barn/grupp.
Måttet att alla elever ska ha minst en pulshöjande
aktivitet varje dag bedöms vara uppfyllt. Alla
verksamheter arbetar aktivt med det här. På grund
av rådande omständigheter under vårterminen,
distansundervisning och sjukdomsbortfall, har det
haltat lite.
Under våren är det svårt att dra slutsatser kring
närvarostatistik på grund av rådande situation men
sett över hela skolåret märks en markant
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förbättring. Alla verksamheter har ett stort fokus på
ökad närvaro.
I de OSA-enkäter som genomfördes inom skolan
under hösten 2019 visas resultatet i en 5-gradig
skala. Målet att 4,5 ska rekommendera Munkedals
kommun som arbetsgivare är inte uppnått. Värdet
ligger på 3,5. Förvaltningens mål är förankrade i
verksamheten vilket ger ett resultat av 4,0. Målet
ligger på 4,5 men marginalerna är väldigt små så
det redovisade resultatet får anses mycket bra. Det
är första året med dessa nya mål, som dessutom
antogs och implementerades på kort tid under
hösten, vilket ytterligare förstärker att detta arbete
har genomförts väl.
Arbetsbelastningen har identifierats som ett
utvecklingsområde inom förskolan redan i
föregående års enkät och ett arbete genom
verktyget kring arbetsbelastning på Suntarbetsliv.se
har påbörjats. Genom samarbete med HR har även
ett arbete med arbetsmiljön påbörjats.
Resultatet av hela avdelning skolas OSA-enkät har
analyserats och diskuterats i ledningsgruppen. En
handlingsplan med prioriterade målområden har
antagits och arbetet med densamma har redan
startat
Inom VFN har en arbetsgrupp har upprättats som
kommer att arbeta med planen för brukarinflytande.
Gruppen har inte träffats än på grund av nuvarande
läge med Covid-19 men har som målsättning att
träffas för kartläggning och kunskapsinhämtning
efter sommaren. Målet är att planen ska vara
upprättad i november/december 2020.
Insatser för tillgänglighet: Örekilsparken har
tillgänglighetsanpassats genom förbättrade
gångvägar och nytt utegym är på gång. Handräcke
har monterats vid gångväg Fornstigen.
Tillgänglighetsanpassning av Brukskolans parkeringlämning/hämtning av barn (pågår).
Asfalteringsåtgärder UM för ökad tillgänglighet,
planeras under sommaren. Röjning av träd vid
busshållplatsen vid Håby och Centrumskolan.
Insatser för trygghet: Ny belysning vid
skolskjutshållplats vid Centrumskolan. Park och
skog har röjt bort sly och träd på sidan av gångoch cykelbanor i Dingle och Munkedal för ökad
trygghet. Detta arbete fortsätter till hösten.
Omläggning av gc väg genom Centrumskolan
planeras. Till hösten planerar förvaltningen
punktinsatser gällande förbättrad belysning.
Trygghetsvandring planeras att ske under den
mörkare delen av året.
Föreningar fick avbryta aktiviteter i våras på grund
av Covid-19. Föreningarna har erhållit ett framtaget
schablonbelopp för att inte drabbas ekonomiskt av
minskade aktivitetsbidrag. Kategorin övriga
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föreningar inkom med en skrivelse där man önskade
samma belopp som 2019 som enheten kunde
tillmötesgå. Enheten har genomfört uppdateringar
av det digitala systemet för föreningsbidrag.
Kommunens vandringsleder har kartlagts och
uppdaterats
Inom kommunstyrelsen är en ansvarig utsedd och
tar fram förslag på lämpliga funktioner att delta i
arbetet. Arbetsgruppen kartlägger och analyserar
befintliga mötesplatser utifrån undersökningar om
upplevd trygghet samt tar fram förslag till plan med
generella och/eller platsspecifika åtgärder
Verksamhetsmål
I våra verksamheter ska alla känna trygghet
och glädje
Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara
en attraktiv arbetsgivare

Utfall

Vi ska skapa en plan för brukarinflytande
Vi ska skapa tillgänglighet och trygghet i
det offentliga rummet

Ej uppfyllt
I hög grad
uppfyllt

Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla
Ta fram en plan för samordning av sociala
ytor som skapar förutsättningar för
gemenskap och upplevd trygghet

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt
Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Alla ska känna sig trygga i att få
det stöd som behövs utifrån behov
Verksamheten har haft en gemensam samverkansdag med IFO. Rutiner för anmälan samt
samverkansmöten mellan dessa båda enheter har
framtagits. Det återstår dock arbete med att
förverkliga och förtydliga varje verksamhets
ansvarsområde. Idag är det fortfarande vårdnadshavare som bollas mellan verksamheter, t.ex. skola,
vårdcentral och BUP. Som en följd av Covid-19 har
samverkansmöten mellan chefer för verksamheterna ställts in eller fått annat fokus vilket försvårat
utvecklingsarbetet. SamTidigt gruppen har i uppdrag att skapa en samverkansmodell för Munkedal,
hur vi tidigt tillsammans ska kunna identifiera och
arbeta med riskgrupper för frånvaro, missbruk,
psykisk ohälsa mm. Detta arbete är ännu ej slutfört.
Under våren har ett samverkansprojekt mellan
skola och IFO pågått i Svarteborg. Vårdnadshavare
har bjudits in till dialog och diskussionsmöten.
Dessvärre har uppslutningen inte varit så stor som
önskat.
Arbete med att utveckla samverkan med Ungas
psykiska ohälsa fortgår.
Inom hemtjänstområdena Munkedal, Centrum och
Svarteborg kommer referensgrupper kommer att
startas upp i höst. Inom hemtjänst. I nuläget pågår
inget aktivt samarbete pga omständigheterna.
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Inom de särskilda boendena har man inte kunnat
genomföra anhörigträffar under första delåret 2020
på grund av besöksförbud på särskilda boende med
anledning av Covid-19. Målet är att ha kontinuerliga
anhörigträffar för att kunna ha ett bra samarbete
med de boende och dess anhöriga och att få fler
frivilliga och volontärer till enheterna. Inom vissa
enheter har man aktivitetsombud.
I Hedekas har man ett bra samarbete med frivilliga
och andra grupper. Sörbygården fungerar som en
träffpunkt och dagverksamheten utgår därifrån
vissa dagar per vecka. Viss hjälp av frivilliga finns
med att tillverka visirbågar till vårdpersonalen på
vissa boenden.
Arbetsmarknadsenheten arbetar för att skapa nya
samarbetsformer, såväl med det privata näringslivet
som med civilsamhället, för att kunna skapa fler
arbetstränings och praktikplatser.
Inom kostenheten har man uppdaterat hemsida och
intranät. Byggt upp en helt ny information för
förskola, skola och äldreomsorgen. Det är lättare att
hitta och förstå. Samtliga enheter ser över sina
sidor vilket är klar under året. E-tjänst införs till
höstterminen 2020 för specialkostbeställningar.
Digitalt verktyg för pedagogiska måltider.
Plan, bygg och markenheten har under året
uppdaterat sina sidor.
Medvetenheten kring informationskanaler blir allt
större. Den digitala kunskaps-spridningen har fått
ett uppvaknande. Kultur och fritid har ett flertal
digitala kanaler. Både bibliotek, turism och Ung
Fritid sprider information om forum för gemenskap.
Under hösten 2020 genomför KFN en LUPPundersökning. LUPP är ett verktyg för att ta reda på
ungdomars livssituation lokalt.
HR har uppdraget från KS att ta fram en
kompetensförsörjningsplattform. Under mars månad
har HR-avdelningarna i SML fått visning av Heromas
kompetensmodul, vilket kan vara ett verktyg för en
samlad kompetensplanering. Ett förslag till
utformning ska presenteras för kommunledningen i
oktober/november
Verksamhetsmål
Barn- och utbildningsförvaltningen ska
samverka med IFO och andra viktiga aktörer

Utfall
Delvis
uppfyllt

Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras

I hög grad
uppfyllt

Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga
organisationer och andra i civilsamhället för att
skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och
ensamhet
Vi ska bli mer digitalt tillgängliga
Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och
forum för gemenskap

Ej uppfyllt
I hög grad
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
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Vi ska stödja och inspirera invånarnas
engagemang i att skapa en aktiv fritid
Ta fram en kompetensförsörjningsplattform

Verksamhetsmål
Ej uppfyllt
Delvis
uppfyllt

Munkedal ska bidra med minskad
klimatpåverkan

I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla
utvecklar en hållbar livsstil

Helt
uppfyllt

Alla våra enheter ska källsortera efter bästa
förmåga

Delvis
uppfyllt

Vi ska öka andelen fossilfritt drivmedel

Helt
uppfyllt

Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil

Källsortering finns i förskolornas matsal och
samtliga avdelningar källsorterar plast, kartong och
övrigt avfall. Skräpförrådet har utvecklats genom
att skapa lådor för sortering av skräp. Förskolorna
deltar varje år i Håll Sverige rent.
Fokus på rörelse sker genom olika aktiviteter på
avdelningarna. Det kommer att springas ett
Bamselopp på förskolans dag. Måltidspedagogiken i
förskolan bidrar till hållbara vanor vid måltiderna
med fokus på månadens grönsak.
Inom skolan finns en plan för källsortering på
nästan samtliga verksamheter. I de verksamheter
som ännu ej har en plan klar att redovisa är arbetet
påbörjat och förväntas vara klart inför hösten 2020.
Alla verksamheter har ännu ej möjlighet till
källsortering.
Samtliga skolans verksamheter har genomfört
flertalet aktiviteter inom området hållbar livsstil.
Några exempel är drogförebyggande arbete och
teamdagar, batterijakt, samlad skolmåltid, TEMA
utifrån "Lärande för hållbar utveckling (LHU).
Under våren har arbetet med att skapa
förutsättningar samt uppmuntra till källsortering och
återvinning inom förvaltningen inte påbörjats. Fokus
ligger till hösten att arbeta med frågan då
förvaltningen får nya sopkärl. Mätning sker vid årets
slut.
Inom SBN är inga nya inköp gällande arbetsfordon
eller personbilar är planerade. Men om behovet
uppstår så kommer klimatpåverkan beaktas. I
perioden har sju nya biogasdrivna fordon levererats
och tagits i drift för övriga nämnder. Andelen
fossilfritt drivmedel inom kommunens fordonspark
ökar totalt sett.
KFN mål om at sprida kunskap om en hållbar livsstil
har inte uppnåtts då bland annat evenemang inte
kunnat genomföras.

Utfall

Ta fram en klimat- och miljöstrategi

Ej uppfyllt
Delvis
uppfyllt

Sammanfattning god ekonomisk
hushållning
Två av tre finansiella inriktningsmål kan, utifrån
nuvarande prognos, uppfyllas under planperioden.
Årets resultat beräknas uppgå till 3,5 procent vilket
utgör ett bra utgångsläge för att målet ska kunna
uppfyllas under perioden. Med beaktande av
nuvarande och planerad investeringsvolym kommer
investeringsmålet sannolikt inte att uppfyllas. Målet
som avser skuldsättning kan med rätt förutsättningar uppfyllas.
Av de fyra inriktningshetsmålen för verksamheten
är samtliga delvis uppfyllda och har en positiv trend.
Den kortfattade finansiella analysen visar på en
fortsatt stabil ekonomi. Den prognostiserade
resultatnivån för 2020 är viktig förutsättning för att
nå god ekonomisk hushållning. Viktigt är att
vidhålla en resultatnivå för att skapa en ökad
beredskap för nuvarande och kommande
utmaningar (lågkonjunktur, investeringar, ökade
kostnader på grund av befolkningsförändringar
etcetera). Resultatnivån bör ligga på 2–3 procent i
förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. En
viktig förutsättning för det är att verksamhetens
nettokostnader fortsättningsvis måste uppgå till
högst 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
För året beräknas nettokostnadsandelen uppgå till
96,2 procent vilket är en viss försämring jämfört
med bokslut 2019 men ändå en bra nivå.
Varken för de finansiella målen eller för verksamhetsmålen visar uppföljningen efter åtta månader
på full måluppfyllnad. Kommunstyrelsen gör ändå
den bedömningen att kommunens goda ekonomiska
hushållning upprätthålls.

Inom kommunstyrelsen genomförs en kartläggning
av kommunens pågående miljöarbete och
utsläppskällor samt förankra arbetet i föreningsoch näringsliv. Arbete med att ta fram underlag är
påbörjat, liksom omvärldsbevakning. För att lyssna
in vad invånarna, genom föreningslivet, tycker är
viktigt att få med i en klimat- och miljöstrategi
bjöds samtliga föreningar in till enskilda möten i
april. Fyra föreningar deltog.
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Resultat och ekonomisk ställning
Kommunen redovisarar för perioden ett positivt
resultat om 22,1 mnkr och prognosen visar på ett
resultat om 25,2 mnkr. I jämförelse med budget
innebär det en positiv avvikelse på 11,3 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till
96,2 procent i förhållande till skatter och
statsbidrag.
Nyckeltal som är kopplade till finansiell analys finns
på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten
görs endast en kortfattad och förenklad finansiell
analys.
Årets resultat
För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter
och kostnader. Måttet som används här är resultatet före jämförelsestörande poster. Detta resultat
innehåller alla kommunens löpande kostnader och
intäkter och bör i förhållande till skatter och
statsbidrag ligga mellan 2–3 procent över en längre
tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en
kommun av att finansiera större delen av sin
tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur
leder till att kommunen kan bibehålla sin finansiella
handlingsberedskap på kort och lång sikt.
För 2018 och 2019 uppgick årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag till 1,9 respektive
4,2 procent. Prognosen för 2020 är 3,5 procent,
vilket innebär att kommunen visar en stabil
resultatutveckling och stärker det egna kapitalet.
Investeringsvolym och självfinansiering
För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när
den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor
andel av skatteintäkterna återstå för att kunna
finansiera årets investeringar. Detta mäts genom
nyckeltalet ”skattefinansieringsgrad av investeringar”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett
värde på 100 procent eller mer, innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som
genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100
procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten.
Munkedals utfall uppgick till 123 procent för 2018
och 93 procent för 2019. Prognosen för 2020 ser på
grund av ökande investeringsvolym ut att landa på
51 procent. Detta innebär ändå att kommunen för
åren 2018 – 2020 kommer att ha finansierat
investeringar utan upplåning men med en
försämrad likviditet som följd.
Soliditet och låneskuld
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del
av kommunens tillgångar som har finansierats med
skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre
skuldsättning har kommunen.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har
förstärkts de senast åren. 2019 uppgick soliditeten
till 16,3 procent. Förbättringen beror på att det
egna kapitalet förstärkts samtidigt som
utbetalningar av pensionsskuld intjänad före 1998
fortlöper. Detta påverkar skulden positivt och
innebär att kommunen förbättrar sin ställning
något. Tack vare det goda resultatet och planerad
amortering så beräknas soliditeten förbättras
ytterligare och uppgå till 22,3 procent inklusive
pensionsförpliktelser vid årets slut.
Likviditet och betalningsförmåga
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens
kortsiktiga handlingsberedskap. En ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller
förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens
totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.
Under 2018 och 2019 förstärktes kommunens
kassalikviditet. Under 2020 har kassalikviditeten
försvagats och uppgår vid delåret till 97,1 procent.
Om investeringar genomförs i takt med vad som
framgår av prognos kommer likviditeten att
ytterligare försämras under resterande del av året
och beräknas uppgå till 84,5 procent vid årets slut.
Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent.
Det innebär att korta tillgångar är lika stora som
korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder
ingår dock en semesterlöneskuld som utgör cirka
20–30 procent av de kortfristiga skulderna. Den
förändras normalt inte i någon större omfattning
under året och utgör därför ingen större belastning
på likviditeten. Detta innebär att en nivå på över 60
procent tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen. Munkedals relativt goda likviditet innebär
därför att kommunen kan finansiera oväntade
finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva låna.
Åtaganden utanför balansräkningen
Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför
balansräkningen är två poster som medför en ökad
risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap.
De borgensåtagande som kommunen ingått har
ökat från 175 mnkr 2013 till att för 2019 uppgå till
361 mnkr. Under 2020 har borgensåtagandet
minskat till 350 mnkr. Pensionsförpliktelser
intjänade före 1998, sjunker och har så gjort de
senaste åren. Nuvarande prognos visar på att vid
årsskiftet kommer pensionsskulden att uppgå till
200 mnkr inklusive löneskatt. Minskningen beror på
utbetalningar av pensioner. Totalt sett innebär
dessa åtaganden en viss risk.
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det
önskvärda. Kommunens prognos redovisar en
relativt stor positiv budgetavvikelse för året.
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Finansrapport augusti 2020 /
Avstämning finanspolicy
Finansavsnittet avses informera om kommunens
finansiella ställning. Rapporten gäller för perioden
januari – augusti 2019
Likvida medel
Likvida medel på koncernkontot uppgår till för
närvarande till 133 mnkr vilket är en minskning
med 4 mnkr sedan årsskiftet men innebär ändå att
kommunen har en stark likviditet.
Skuldhantering
Kommunens lån (exklusive lån för leasingfordon)
uppgår 2020-08-30 till 185 mnkr. Av dessa är 160
mnkr räntesäkrade. Genomsnittsräntan är 2,57
procent. Orsaken till den höga räntenivån är den
räntesäkring som gjordes 2011–2012 med 10-åriga
swapar. Nuvarande räntebindningstid är 0,91 år och
kapitalbindningstiden 0,73 år.
Då kommunen har en god likviditet innebär det att
det för året inte kommer vara aktuellt med
nyupplåning.
Tillsammans med Munkedals Bostäder AB uppgår
lånen till 475 mnkr. Av dessa är 300 mnkr
räntesäkrade genom ränteswapar.
Finanspolicyns krav uppfylls inte vad gäller
kapitalbindning och räntebildning tillfälligt. Ett lån
förfaller i oktober med 110 mnkr vilket kommer
amorteras och delvis förlängas. Så från oktober
kommer kraven vara uppfyllda igen. Kommunen har
som tidigare enbart lån från Kommuninvest. Mer
detaljerad information återfinns i Bilaga 1.
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Balanskravsutredning
Balanskravet är enligt kommunallagen att
intäkterna ska överstiga kostnaderna.
Balanskrav

Bokslut

Prognos

(belopp i mnkr)

2019

2020

Resultat

28,9

25,2

Avgår reavinst

-8,0

-0,1

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

20,9

25,1

Medel till RUR

0,0

0,0

Medel från RUR

0,0

0,0

Balanskravsresultat

20,9

25,1

Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat
på 25,2 mnkr. Efter avräkning av reavinster förväntas balanskravsresultatet för 2020 hamna på 25,1
mnkr. Prognostiserat resultat enligt balanskravet är
11,2 mnkr högre än budget och 4,2 mnkr högre än
föregående år.
Utredningen visar att kommunen uppfyller balanskravet och inte behöver återställa något resultat. I
samband med bokslut 2016 gjordes en avsättning
till RUR med 3,9 mnkr. I och med denna avsättning
uppgår RUR till 10,0 mnkr vilket är maximal
avsättning enligt riktlinjerna

Sida 12 av 24

24

Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro
jan -aug
2018

jan-aug
2019

jan -aug
2020

Totalt hela kommunen

6,6

7,3

9,5

Kommunstyrelsens förvaltn.

5,9

4,3

3,2

Samhällsbyggnadsförvaltn.

3,0

5,6

4,5

Barn- och utbildningsförv.

5,2

5,8

8,2

Välfärdsförvaltningen

9,0

9,7

13,2

-

1,8

2,2

54%

50%

47%

Sjukfrånvaro (%)

Kultur- och fritidsförvaltning

Andel >60 dagar

Kommunen har en sjukfrånvaro på 9,5 procent
under perioden januari-augusti 2020, vilket är en
ökning jämfört med motsvarande period 2019 (7,3
procent).

På grund av Covid-19-situationen är det naturligt en
större skillnad mellan 2019 och 2020 gällande
sjukdagar som ligger dag 2-14 och 15-59 på grund
av att personalen måste vara hemma vid minsta
symptom och att läkarintyg inte krävs förrän dag
22.
Totalt hela kommunen (%)

jan -aug 2019

jan -aug 2020

Dag 2 - 14

1,7

2,8

Dag 15 - 59

1,0

1,5

>60 dagar

4,3

5,0

Sjuklönekostnader, tkr

jan -aug 2019

jan -aug 2020

Totalt

5200

7627

Sjuklön dag 2-14

4674

7026

Sjuklön dag 15-21

526

601

Sjukfrånvaro dag 2-14 har ökat med 1,1 procentenheter och dag 15-59 har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med 2019. Detta gör att sjuklönekostnaderna är cirka 2427 tkr i högre år än 2019
samma period. Arbetsgivaren kan inte utesluta att
viss sjukfrånvaro handlar om oro. Den största
ökningen har skett i mars, april och maj för att
därefter sjunka. Sjukfrånvaro varje månad ligger
dock fortfarande på något högre nivå jämfört med
2019. Långtidssjukfrånvaron har ökat med 0,7
procentenheter jämfört med 2019. Insatser för att
minska långtidssjukfrånvaron behöver öka.
Sjukfrånvaro och rehabilitering som inte är kopplat
till Covid-19 arbetas med parallellt enligt sedvanliga
rehabiliteringsrutiner.
Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden ökat till 8,2 procent från

5,8 procent 2019, där skolorna ligger på 7,7 procent
(5,2 procent, 2019) och förskolorna ligger på 10,2
procent (7,5 procent, 2019). Förutom att Covid-19situationen har påverkat korttidssjukfrånvaron har
även långtidssjukfrånvaron ökat från 2,7 procent till
3,7 procent.
Inom välfärdsförvaltningen ligger sjukskrivningstalet
på 13,2 procent jan-april 2020, 2019 9,8 procent.
Sjuktalet i sig är högt, men eftersom förvaltningen
återkommande har höga sjuktal är inte själva
ökningen under denna period särskilt stor.
Sjukfrånvaron för avdelning vård- och äldreomsorg
ligger på 13,8 procent, avdelning stöd på 12,8
procent och avdelning IFO på 11,5 procent.
Långtidssjukfrånvaron har ökat från 5,3 procent till
6,4 procent.
Samhällsbyggnadsförvaltningen går mot strömmen
och har under perioden mot motsvarande år sänkt
sin sjukfrånvaro, från 5,7 procent till 4,5 procent.
Förvaltningens korttidssjukfrånvaro har ökat på
grund av Covid-19-situationen och långtidssjukfrånvaron har minskat från 3,3 procent till 1,8 procent.
Det beror på att några ärenden med
långtidssjukfrånvaro har återgått/avslutats.
Även kommunstyrelsens förvaltning har sänkt sin
sjukfrånvaro från föregående år och ligger på 3,2
procent från 4,3 procent. Både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har minskat
jämfört med 2019. En förklaring till detta är delvis
att några ärenden med långtidsfrånvaro har
återgått/avslutats samt att en del tjänstepersoner
arbetar på distans och därmed kan fortsätta arbeta
trots milda symptom.
Vid analys av den övergripande sjukfrånvaron kan
ses att den största orsaken till långtidssjukskrivning
är bland annat kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa
och medicinsk rehabilitering av till exempel flertal
cancerdiagnoser. Den högsta sjukfrånvaron
återfinns hos medarbetare över 50 år samt gruppen
<29 år. Föregående år låg gruppen 50-55 högre,
följt av medarbetare som är 29 år och yngre.
En arbetsgrupp som fortsatt utmärker sig med
mycket höga sjuktal är de tim- och visstidsanställda
inom välfärdsförvaltningen, där sjuktalen nu uppgår
till 16,7 procent (11,4 procent 2019). Av dessa är
mertalet timavlönade vilket fortsatt påvisar att
förvaltningen använder sig av många tim- och
visstidsanställningar. Kommunen behöver aktivera
åtgärder inom ramen för beslutet om Heltidsresan
för att öka sysselsättningsgraden på de tillsvidareanställda. Även inom förskoleverksamheten ses den
högsta sjukfrånvaron bland medarbetare som har
tidsbegränsade anställningar.
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Covid-19
Covid-19 viruset, fick från och med mars en stor
påverkan i organisationen, liksom hela Sverige och
västvärlden. Under sommaren stabiliserades läget
och därmed avvecklades krisledningsstaberna.
Åtgärder som sattes in i verksamheterna för att
förhindra och begränsa smittspridning, löpte dock
på enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, som till exempel besöksförbud
på äldreboenden, stopp för resande till utbildningar
och konferenser, distansarbete, barn och elever
stannade hemma med symptom och organisationen.

riksförbund, Vårdförbundet, Arbets- och
fysioterapeuter samt övriga småfack.
Löneöversynen är pausad i avvaktan på centrala
förhandlingar för Kommunal, Vision, Ledarna och
SSR. Avslutningsvis har ett flertal arbetsrättsliga
förhandlingar på grund av arbetsbrist inom barnoch utbildningsförvaltningen och
välfärdsförvaltningen, genomförts.

Under Covid-19 pandemin har undersökningar,
riskbedömningar, åtgärder av risker och uppföljning
av åtgärder genomförts oftare än vanligt, eftersom
situationen och kunskapsläget hela tiden förändras.
HR-avdelningen har informerat samtliga chefer
löpande via informationsbrev "Covid-19-special" om
vad som gäller vid arbetsmiljöarbete, arbetsrätt,
semester- och bemanningsfrågor, råd vid distansarbete och inte minst det nära ledarskapet, för att
kunna fånga och hantera medarbetarnas oro i
denna tid. Tät samverkan med de fackliga har också
prioriterats under denna period. Personalstödet
Falck har aktiverats för att ge alla tillsvidare- och
visstidsanställda kostnadsfri vägledning dygnet runt
vid till exempel oro, förändringar, konflikter och
juridikfrågor.

Andra viktiga händelser för organisationen utifrån
HR-avdelningens aktiviteter, under perioden aprilaugusti, har i korthet varit följande:
Rekryteringsstöd till bemanningsenheten för
sommarvikarier inom välfärdsförvaltningen, för att
kunna behålla semesterperioder enligt avtal för de
tillsvidareanställda. Provade digital
introduktionsutbildning /e-learning, vilket
uppskattades av många, som då kunde förbereda
sig innan de startade sitt vikariat. Uppstart kring
framtagning av förslag till organisation för digitala
utbildningar via det digitala verktyget e-learning
samt förslag till riktlinjer för internkommunikation.
Under perioden har tillsättningar och rekryteringar
genomförts av förvaltningschef inom
samhällsbyggnad, avdelningschef och två
enhetschefer inom vård och äldreomsorg samt en
biträdande rektor inom barn- och
utbildningsförvaltningen.
Start av upphandling av företagshälsovård och nytt
lönekartläggningssystem med automatiserad
funktion. Framtagning/uppdatering av rutiner, bl a
rekrytering, distansarbete, bisyssla, riktlinjer mot
våld i nära relationer och LAS.
Löneöversynen genomfördes och ny lön utbetalades
för yrkeskategorier inom Lärarförbundet, Lärarnas
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EKONOMISK REDOVISNING
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen
om kommunal bokföring och redovisning
(2018:597) och rekommendationer från rådet för
kommunal redovisning (RKR). De avvikelser som
förekommer är:
Semesterlöneskuldens förändring har, i likhet med
föregående år, inte bokförts löpande under året och

påverkar därmed inte periodens resultat.
Resultaträkningen innehåller inte någon prognos för
räkenskapsåret eller jämförelse mot budget utan
dessa belopp återfinns i driftredovisningen under
rubriken Verksamhetsuppföljning.
Utgifter för detaljplaner har aktiverats under
perioden vilket avviker från RKR:s rekommendation.

Resultaträkning
Resultaträkning
(Belopp i mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens intäkter och kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Uppskjuten skatt
Periodens resultat

Kommunkoncernen
Kommunen
Bokslut aug Bokslut aug Bokslut aug Bokslut aug
Budget
2019
2020
2019
2020
2020
165,4
157,7
103,9
94,2
135,9
-567,5
-572,1
-523,9
-528,7
-795,8
-402,1
-414,4
-420,0
-434,5
-659,9
-27,3
-28,9
-15,3
-16,0
-23,4
-429,4
-443,3
-435,3
-450,5
-683,3
323,5
322,9
323,5
322,9
492,6
132,8
150,6
132,8
150,6
205,1
26,9
30,2
21,0
23,0
14,4
1,3
0,6
3,0
2,5
4,1
-6,5
-6,4
-3,3
-3,4
-4,6
21,7
24,4
20,7
22,1
13,9
0,0
0,0
21,7

Kommunkoncernen
Koncernens resultat för perioden januari-augusti
2020 uppgår till 24,4 mnkr, en förbättring med 2,7
mnkr jämfört med samma period föregående år.
Förutom kommunen är det framför allt Munkedals
Bostäder AB som förbättrat resultatet från 2019.
Kommunen
Resultatet för kommunen under årets 8 första
månader uppgår till 22,1 mnkr vilket är 1,4 mnkr
bättre än samma period 2019. Helårsprognosen
beräknas till 25,2 mnkr.
Intäkterna under perioden har minskat med 9,7
mnkr eller 9,4 procent jämfört med samma period
föregående år. Intäkter från fastighetsförsäljning
har minskat med 5,5 mnkr och statsbidrag, från i
första hand migrationsverket, har minskat med 3,9
mnkr. Ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter har minskat 2,9 mnkr. Kompensation för höga sjuklönekostnader i samband med
Covid-19 uppgår till 4,3 mnkr.
Kostnaderna under perioden har ökat med 4,8 mnkr
eller 0,9 procent. Personalkostnaderna har ökat 4,6
mnkr vilket motsvarar 1,3 procent. Kostnaderna för
månadslön inklusive sociala avgifter har ökat med
1,6 mnkr medan timlönekostnaderna har minskat
med 2,9 mnkr. Sjuklönekostnaderna har ökat 3,3
mnkr eller 44,0 procent vilket till största delen beror
på Covid-19. Kompensation från Försäkringskassan
för höga sjuklöner har erhållits med 4,3 mnkr.
Pensionskostnaderna inklusive löneskatt har ökat

24,4

20,7

22,1

13,9

Prognos
2020

-662,2
-23,7
-685,9
485,4
227,7
27,2
3,1
-5,1
25,2
25,2

2,5 mnkr. Fastighetskostnaderna har minskat 1,9
mnkr främst genom lägre uppvärmningskostnader.
Verksamhetens nettokostnader har, exklusive effekt
av fastighetsförsäljning, ökat 2,2 procent jämfört
med samma period förgående år. Skatte-och
bidragsintäkter har ökat med 3,8 procent. Negativa
slutavräkningar för 2019 och 2020 års skatteintäkter kompenseras av extra statsbidrag för att dämpa
effekterna av den pågående Covid-19-pandemin.
Skatteintäkterna är beräknade utifrån SKR:s
augustiprognos
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Kassaflödesrapport
Kassaflödesanalys
(Belopp i mnkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Kommunkoncernen
Bokslut aug
Bokslut aug
2019
2020

Kommunen
Bokslut aug
Bokslut aug
2019
2020

21,7
19,0

24,4
25,6

20,7
7,1

22,1
12,7

40,7

50,0

27,8

34,8

Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning exploateringsfastighet/mark
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0,0
-0,3
-13,4
48,6
75,6

0,0
-2,7
-9,9
15,1
52,5

0,0
-0,3
-0,8
12,9
39,6

0,0
-2,7
-1,7
13,9
44,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0,2
-37,1
12,9
0,0
0,0
-24,4

-0,5
-51,4
0,3
0,0
0,0
-51,6

-0,2
-18,8
12,8
0,0
0,0
-6,2

-0,5
-45,8
0,3
0,0
0,0
-46,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupplåning / amortering av lån
Ökning/Minskning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11,4
0,6
0,5
12,5

-10,4
-0,2
0,1
-10,5

0,0
0,6
0,5
1,1

0,0
-0,6
0,1
-0,5

Periodens kassaflöde

63,7

-9,6

34,5

-2,2

Kommunkoncernen
Koncernen visar under perioden januari – augusti
ett negativt kassaflöde med 9,6 mnkr vilket innebär
att likvida medel uppgick till 140,3 mnkr vid
periodens slut. Orsak till minskningen är att Munkbo
gjort en amortering på lånen med 10,0 mnkr.
Koncernens nettoutbetalningar i investeringsverksamheten uppgår till 51,4 mnkr. Investeringarna
avser i huvudsak fastigheter i kommunen och
Munkbo samt VA-anläggningar i Munkedal Vatten
AB.
Inga nya lån har tagits upp i koncernen. Amortering
av lån har skett med 10,4 mnkr varav Munkbo 10,0
mnkr. Finansieringsverksamheten i koncernen ger
ett negativt kassaflöde med 10,5 mnkr.
Kommunen
Kommunens likvida medel har minskat 2,2 mnkr
under 2020 och uppgick 31 augusti till 132,6 mnkr.
Minskningen beror på den stora investeringsvolymen som ligger betydligt över motsvarande period
föregående år.
Kommunens resultat exklusive avskrivningar och
andra ej likviditetspåverkande poster har genererat
ett flöde med inbetalningar på 34,8 mnkr. Minskad
kapitalbindning i lager samt kortfristiga fordringar

och skulder medför ett positivt kassaflöde med 9,5
mnkr.
Investeringsverksamheten har genererat nettoutbetalningar på 46,0 mnkr vilket till största delen täcks
av överskott i den löpande verksamheten.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar har
skett med 45,8 mnkr varav 35,8 mnkr avser
investeringar i kommunens verksamhetsfastigheter.
Kommunens finansieringsverksamhet har genererat
ett negativt kassaflöde med 0,5 mnkr vilket beror
på en minskning av övriga långfristiga skulder. Det
har under året inte skett någon nyupplåning eller
amortering av befintliga lån.
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Balansräkning
Balansräkning

Kommunkoncernen

(Belopp i mnkr)

Bokslut
dec 2019

Bokslut
aug 2020

Bokslut
dec 2019

Bokslut
aug 2020

11,4

11,1

11,4

11,1

789,9
45,0
11,8
858,1

808,3
49,8
11,7
880,9

315,6
26,0
122,9
76,2

346,9
25,1
122,9
76,2

475,9

506,0

51,0
63,8
149,9

54,5
72,9
140,3

264,7

267,7

51,0
53,7
134,8
239,5

54,4
54,7
132,6
241,7

1 122,8

1 148,6

715,4

747,7

340,3
29,0

364,7
24,4

340,3

364,7

322,3
28,9
322,3

344,4
22,1
343,6

12,0

10,7

3,7
15,7

3,6
14,3

12,0
0,0
12,0

10,7
0,0
10,7

462,3
33,9
270,6
766,8

450,4
33,5
285,7
769,6

193,0
9,2
178,9
381,1

191,5
8,3
192,8
392,6

1 122,8

1 148,6

715,4

747,7

205,9
0,2
37,0

203,5
0,2
37,0

205,9
360,9
0,0

203,5
350,1
0,0

Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
- varav reverslån Munkedal Vatten AB
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar:
Lager och exploatering
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- varav periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder:
Långfristiga lån
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 1998
Borgensåtagande
Ställda panter och övriga ansvarsförbindelser

Kommunkoncernen
Koncernens balansomslutning har ökat 25,8 mnkr
under året. Större delen av ökningen, 23,2 mnkr, är
hänförlig till materiella anläggningstillgångar.
Ökningen av anläggningstillgångarna i koncernen är
lägre än i kommunen vilket beror på att för övriga
enheter i koncernen överstiger avskrivningarna
investeringsvolymen.
Koncernens likviditet i uppgick siste augusti till 74,6
procent, en minskning från årsbokslutets 85,3
procent. Minskningen hänger samman med ökade
kortfristiga skulder. Däremot har koncernens
soliditet, tack vare periodens positiva resultat, ökat
med 1,5 procentenheter och uppgick vid delåret till
31,8 procent.

Kommunen

Kommunen
Kommunens balansomslutning har ökat 32,3 mnkr
sedan årsbokslutet. Ökningen beror på den stora
investeringsvolymen som, efter avdrag för avskrivningar, ökat de materiella anläggningstillgångarna
med 30,4 mnkr.
Omsättningstillgångarna är i stort sett oförändrade
sedan årsskiftet. Kommunens del, i det med
bolagen gemensamma koncernkontot, har ökat 5,6
mnkr vilket främst förklaras av utbetalning av extra
statsbidrag för Covid-19.
Kommunens likviditet i delårsbokslutet uppgår till
97,1 procent, en minskning från årsbokslutets 105,4
procent.
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De långfristiga skulderna har minskat 2,4 mnkr
vilket främst beror på minskning av långfristig
leasingskuld för kommunens fordon. Det har i övrigt
inte skett någon amortering eller nyupplåning under
perioden. Av kommunens reverslån på 184,7 mnkr
är 160 mnkr räntesäkrade med derivat.

beror på periodens resultat. För helåret beräknas
soliditeten öka till 56,2 procent genom att kommunen kommer att lösa en stor del av låneskulden.
Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före
1998 visar på en liten minskning från föregående
år. Vid delåret 2019 uppgår den till 203,5 mnkr
inklusive löneskatt.

Ökningen av de kortfristiga skulderna inom
kommunen beror främst på att utbetalning av extra
statsbidrag med anledning av Covid-19 fördelats ut
över hela året.

Munkedals kommun har totalt borgensåtagande för
350,1 mnkr. Borgensåtagandet består främst av
borgen till Munkedal Bostäder AB med 270 mnkr
och Riksbyggen Kooperativa Hyresrättsförening
Dingle- och Sörbygården 33,1 mnkr

Kommunens soliditet är vid delåret 46,1 procent, en
ökning från årsbokslutets 45,1 procent. Ökningen

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning Nämnder
(mnkr)

jan-aug
2020

Budget
2020

Prognos
2020

Kommunstyrelsen

0,7

2,2

1,3

Samhällsbyggnadsnämnden

46,3

123,5

86,2

Barn- och utbildningsnämnden

0,9

6,3

3,4

Välfärdsnämnden

1,3

3,5

3,5

Kultur- och fritidsnämnden

0,3

0,8

0,8

Summa

49,5

136,2

95,2

För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas
till respektive nämnds delårsrapport.
Under perioden januari-augusti 2020 har det
investerats för 49,5 mnkr netto. De största
investeringarna under perioden avser ombyggnation
av verksamhetsfastigheter.

Kommunfullmäktiges resultatmål 2020 för investeringar är att reinvesteringar ska ha en självfinansieringsgrad på 74 procent. Prognosen är att den
förväntas bli 62 procent och att målet därmed inte
kommer att uppfyllas.

Årsbudgeten 20 för investeringar är 136,2 mnkr
inkluderat resultatöverföring från 2019. De totala
investeringsutgifterna för året beräknas uppgå till
95,2 mnkr, varav 16,3 mnkr avser nyinvesteringar.

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 18 av 24

30

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Prognos helår 2020
Driftredovisning

Bokslut

Prognos

Budget

Avvikelse

(Belopp i mnkr)

2019

2020

2020

2020

Nämnd
Kommunfullmäktige

-1,6

-1,4

-1,2

-0,2

Valnämnd

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

Överförmyndare

-1,0

-1,1

-1,1

0,0

Revision
Kommunstyrelsen

-0,8

-0,8

-0,8

0,0

-53,6

-54,2

-54,0

-0,2

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

-28,2

-33,2

-31,1

-2,1

-275,8

-287,6

-283,5

-4,1

Välfärdsnämnden

-283,3

-282,3

-274,3

-8,0

-14,7

-16,3

-16,3

0,0

-659,1

-677,0

-662,4

-14,6

Kultur- och fritidsnämnden
Summa nämndverksamhet
Gemensamma kostnader och intäkter

4,8

-8,9

-20,9

12,0

-654,3

-685,9

-683,3

-2,6

Skatteintäkter

485,6

485,4

492,6

-7,2

Generella statsbidrag och utjämning

198,7

227,7

205,1

22,6

30,0

27,2

14,4

12,8

4,1

3,1

4,1

-1,0

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-5,2

-5,1

-4,6

-0,5

Resultat efter finansiella poster

28,9

25,2

13,9

11,3

Årets resultat

28,9

25,2

13,9

11,3

Helårsprognosen för Munkedals kommun är 25,2
mnkr vilket är 11,3 mnkr bättre än det budgeterade
resultatet på 13,9 mnkr.
Nämnderna
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till
-14,6 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största
avvikelsen med ett befarat underskottet på 8,0
mnkr. Även barn- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar
underskott med 4,1 mnkr respektive 2,1 mnkr. En
stor del av de befarade underskotten hänger
samman med den pågående Covid-19-pandemin.
Effekter av denna pandemi på nämndernas ekonomi
och i vad mån kompensation för ökade kostnader
kan erhållas från staten är mycket osäker. Detta
innebär att de prognosticerade resultaten får
betraktas som osäkra.
Finansförvaltningen
Gemensamma verksamhetskostnader
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha
ett överskott på 12,0 mnkr mot budget. För fullmäktiges förfogandepost och ej fördelat utrymme
beräknas ett överskott på 5,5 mnkr. Av utrymmet
för ökade kapitalkostnader beräknas att 2,0 mnkr ej
tas i anspråk. Övriga poster visar ett överskott på

4,5 mnkr varav 4,3 mnkr avser extra bidrag för
höga sjuklönekostnader.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Enligt den senaste skatteprognosen från SKR,
kommer skatteintäkterna 2020 att avvika negativt
mot budget med 4,9 mnkr. Orsaken till detta är den
pågående Covid-19-pandemin som påverkar
skatteunderlaget. För att hjälpa kommunerna i det
besvärliga läge som uppstått har regering och
riksdag beslutat om en rad åtgärder. Sammantaget
innebär detta att Munkedals kommun kommer att
erhålla extra statsbidrag i storleksordningen 19,2
mnkr för 2020. Detta innebär att generella
statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ha ett
överskott på 22,6 mnkr för 2020.
Finansiella intäkter och kostnader
För finansiella intäkter beräknas ett underskott på
1,0 mnkr jämfört med budget vilket beror dels på
lägre utdelning från Kommuninvest än budgeterat
dels på att Munkedal Vatten aviserat återbetalning
av sitt lån till kommunen.
Räntekostnaderna för perioden januari-augusti 2020
ligger något över budgeterade kostnader vilket
innebär att även prognosen på helår blir negativ.

31

Ekonomisk analys nämnder och bolag
Kommunen
Kommunstyrelsen
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
aug 19
15,8
-50,2
-34,4
36,1
1,7

Bokslut
aug 20
13,3
-48,2
-34,9
36,0
1,1

Prognos
2020

-54,2
54,0
-0,2

Kommunstyrelsens överskott för perioden uppgår
till 1,1 mnkr vilket är en förbättring jämfört med
motsvarande period 2019. Det positiva resultatet
består främst av ett överskott från HR-avdelningen
till följd av lägre kostnader för företagshälsovård.
Den totala prognosen för kommunstyrelsens verksamhet är en negativ avvikelse mot budget med 0,2
mnkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen mot
budget bedöms vara en mindre avvikelse och därför
tas inga specifika åtgärder fram i detta läge. Förvaltningen kommer fortsatt under hösten generellt
att vara återhållsam för att sträva mot att uppnå
ekonomisk balans.
Samhällsbyggnadsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
aug 19
72,9
-89,8
-16,9
17,7
0,8

Bokslut
aug 20
70,8
-90,6
-19,8
20,7
0,9

Prognos
2020

-33,2
31,1
-2,1

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per augusti
ett positiv utfall på 0,9 mnkr vilket främst beror på
att fastighetsenheten har en positiv budgetavvikelse
för mediakostnader för perioden.
Årsprognosen sätts till -2,1 mnkr. Kostenheten har
tagit höjd för uteblivna intäkter samt ökade kostnader till följd av pandemin. Plan, bygg- och markenheten ser ett befarat underskott inom bostadsanpassningen. Städenheten erhåller externa intäkter
avseende extratjänster som ej är budgeterade som i
sin tur bedöms leda till ett positivt utfall om cirka
0,5 mnkr vid årets slut. Nämnden räknar med att en
stor del av det befarade underskottet skall täckas
genom bidrag från Socialstyrelsen för extra
kostnader i samband med Covid-19.

Barn- och utbildningsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
aug 19
41,0
-226,6
-185,6
179,6
-6,0

Bokslut
aug 20
36,9
-230,0
-193,1
188,6
-4,5

Prognos
2020

-287,6
283,5
-4,1

Barn- och utbildningsnämnden har i augusti månad
ett negativt utfall med 4,5 mnkr mot budget. De
främsta orsakerna är grundskolans svårigheter att
hålla personalkostnaderna inom budget och vuxenutbildningens problematik att anordna utbildningar

på grund av restriktioner kring Covid-19. Antalet
skolskjutsturer har utökats för att minska trängseln
på bussarna under pandemin vilket även det
påverkar resultatet negativt. Nettokostnaden är 8,3
mnkr eller 4,5 procent högre än samma period
föregående år. 2,9 mnkr av dessa är hänförliga till
lönerevisionen. Resterande 5,4 mnkr beror på lägre
externa intäkter, högre kostnader för skolskjuts och
högre interna kostnader för måltider.
Årsprognosen har en negativ avvikelse med 4,1
mnkr. Det är främst inom verksamhetsgrenarna
grundskola, -5,2 mnkr och vuxenutbildning, -1,6
mnkr som underskotten finns. Övriga verksamhetsgrenar prognostiserar överskott. Samtliga
enheter har vidtagit åtgärder för att minska
kostnaderna och det har under året skett en
betydande minskning av antalet tjänster.
Välfärdsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
aug 19
36,3
-227,2
-190,9
180,9
-10,0

Bokslut
aug 20
32,2
-220,9
-188,7
182,8
-5,9

Prognos
2020

-282,3
274,3
-8,0

Resultatet per augusti är ett underskott på 5,9
mnkr. Stor del av nämndens resultat kan hänföras
till Covid-19. Per siste augusti är 5,2 mnkr bokfört
som Covid-19 relaterade kostnader. Av dessa är 4,3
mnkr personalkostnader och 0,9 mnkr inköp av
material och skyddsutrustning. Nettokostnaden är
2,2 mnkr eller 1,2 procent lägre än samma period
föregående år. Största minskningen är hänförliga till
lägre personalkostnader, det är färre årsarbetare
2020, men även att övriga verksamhetskostnader
minskat så som transportkostnader.
Prognosen för välfärdsnämnden i augusti uppgår till
-8,0 mnkr. En försämring från aprils prognos som
uppgick till -5,9 mnkr. Anledningen till att prognostiserat underskott ökat med 2,1 mnkr är hänförligt
till Covid-19 och avser främst ökade personalkostnader inom avdelning vård och omsorg. Det är
också avdelning vård och omsorg som befarar störst
underskott med 5,4 mnkr. För avdelning ledning
välfärd ligger prognosen på -1,6 mnkr och för
individ- och familjeomsorg på -0,9 mnkr.
Gällande Covid-19 blev framför allt våren och dels
sommaren mer kostsam än prognostiserat. Främst
kostnader för korttidsfrånvaro och ökade materialinköp som påverkat utfallet. Hur stor spridningen
kommer vara i kommunen under hösten kommer
påverka prognosen.
Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen:
Covid-19 gör att omfattningen av underskottet är
svårbedömt. Förvaltningen arbetar med åtgärder för
att i första hand sänka kostnader. Inom hemtjänsten har en översyn av den delegerade hemsjukvården påbörjats. Rehab och hemsjukvården har sett
över sina rutiner vilket gett effekt. De delegerade
HSL timmarna till hemtjänsten har minskat från 25
procent i början av 2020 till 20 procent i augusti.
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Minskningen medför ingen förändring för brukarna
utan är en administrativ åtgärd. Inom hemsjukvården har helårseffekt uppnåtts av den genomförda
omorganisationen. Vård och omsorgsboenden är
den verksamhet som påverkats mest av Covid-19
vilket gör att de åtgärder som vidtogs vid årets
början är svåra att se resultat av då Covid-19
väsentligt har ökat kostnaderna.
Kultur- och fritidsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
aug 19
1,4
-11,3
-9,9
10,3
0,4

Bokslut
aug 20
1,1
-11,2
-10,1
10,7
0,6

Prognos
2020

-16,3
16,3
0,0

Kultur- och fritid har för perioden januari-augusti ett
positivt resultat på 0,6 mnkr. Överskottet kan bland
annat härledas till kulturskolan och föreningsbidrag.
Nettokostnadsavvikelsen mellan 2019 och 2020 per
augusti månad är 2,5 procent. Nettokostnaden har
ökat med 0,2 mnkr jämfört med föregående år,
varav 0,1 mnkr avser lönerevisionen.
För helåret prognostiseras ett resultat i nivå med
budget
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige redovisar ett underskott om 0,2
mnkr för perioden. Det beror främst på kostnader i
form av arvoden och ersättningar för genomförda
utbildningar. För helåret förväntas samma
underskott.
Valnämnd
Valnämnden utser röstmottagare, upprättar
vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. Under
2020 planeras inga allmänna val eller folkomröstningar varför verksamheten i stort sett är vilande.
Resultatet för perioden och även årsprognosen
ligger på 0,0 mnkr
.
Överförmyndare
Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil,
Färgelanda och Uddevalla. Överförmyndaren
redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden
och för helåret beräknas ett nollresultat.
Revision
Revisionen redovisar ett positivt utfall om 0,1 mnkr
under perioden. Överskottet beror på att konsultstödet avseende granskningsinsatser är sena med
faktureringen. Årsprognos ligger på 0,0 mnkr.
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Kommunala företagen
Munkedals Bostäder (Munkbo)
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat

Bokslut
aug 19
25,7
-22,6
3,1
-3,2
-0,1

Bokslut
aug 20
26,4
-22,0
4,4
-2,9
1,5

Prognos
2020
39,5
-34,2
5,3
-4,3
1,0

Munkbo visar ett resultat på 1,5 mnkr. Omsättningen har ökat med 0,7 mnkr vilket motsvarar 4,0
procent jämfört med samma period föregående år.
Munkbo har 270 mnkr i lån, varav 140 mnkr säkrats
genom derivat. Årsprognosen uppgår till 1,0 mnkr.
Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll till och
med augusti månad för 2,6 mnkr. Munkbo ägs av
Munkedals kommun till 100 procent. Munkbo har
536 lägenheter och har till främsta uppgift att
främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Dingle Industrilokaler (Dilab)
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat

Bokslut
aug 19
3,0
-2,2
0,8
-0,8
0,0

Bokslut
aug 20
3,0
-2,2
0,8
-0,8
0,0

Prognos
2020

1,2
-1,2
0,0

Dingle industrilokaler AB visar ett resultat på 0,0
mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. Dingle
industrilokaler AB ägs av Munkedals kommun till
51,0 procent och av New Wave Group till 49,0
procent. Bolaget har som syfte att äga, förvalta och
bygga industrilokaler.
Munkedal Vatten
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat

Bokslut
aug 19
15,7
-13,7
2,0
-1,2
0,8

Bokslut
aug 20
17,0
-14,8
2,2
-1,4
0,8

Prognos
2020
25,1
-22,9
2,2
-2,2
0,0

Munkedal Vatten AB visar ett driftöverskott på 0,8
mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. Eventuellt
överskott hanteras som ett överuttag av avgifter
och skuldförs i bolagets redovisning. Årets resultat
enligt resultaträkningen blir därför ett nollresultat.
Munkedal Vatten AB ägs av Munkedals kommun till
100 procent. Bolaget ansvarar för drift, underhåll
och utveckling av kommunens vatten- och
avloppsverksamheter.
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Rambo AB
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat

Bokslut
aug 19
113,2
-109,1
4,1
0,0
4,1

Bokslut
aug 20
116,2
-111,6
4,6
-0,2
4,4

Prognos
2020
169,8
-168,2
1,6
-0,1
1,5

Rambo redovisar ett positivt resultat på 4,4 mkr för
perioden vilket är 3,1 mkr bättre än budget. Den
positiva avvikelsen beror delvis på säsongsvariationer men även på lägre personalkostnader på grund
av att löneavtalen för 2020 inte är klara samt att
vissa planerade nyanställningar har blivit tillsatta
senare än planerat. Prognosen för helåret bedöms
till 1,5 mnkr att jämföras med budget på 2,6 mnkr.
Rambo AB ägs av Munkedals kommun till 25
procent och är samägt med Lysekils, Tanums och
Sotenäs kommuner. Det är ett regionalt avfallsbolag
vars verksamhet omfattar omhändertagande,
transport och/eller behandling av avfall. Under 2018
tog ägarkommunerna Sotenäs, Tanum och
Munkedal beslut om nya insamlingssystem. För
privathushållen i Munkedals kommun är nu det nya
insamlingssystemet helt infört.
Vadholmen Foss 2:81 m fl AB
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB visar ett resultat på
-0,5 mnkr för perioden vilket också är prognosen för
hela året. Hyresgästerna har sedan mars lämnat
fastigheten och därmed har endast hyresintäkter för
ett par månader erhållits. Kostnaderna för rivning
av byggnad har aktiverats som markanläggning,
och det bokförda värdet på byggnaden har klassificerats som utrangering och belastar resultatet med
411 tkr. Detaljplanearbete för ”Sohlbergs-området”
pågår. Avsikten är att möjliggöra uppförandet av
bostäder och lokaler för verksamheter. Under året
har den sista byggnaden rivits. Bolaget ägs till 100
procent av Munkedals kommun sedan december
2015.
KHRF Dingle- Sörbygården
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Dingleoch Sörbygården (Grönskan) visar ett resultat på
1,0 mnkr. Hyresrättsföreningen ägs av Munkedals
kommun till 20,0 procent och omfattar två
verksamhetsfastigheter som ligger i Dingle och
Hedekas.
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Nyckeltal
Resultat

2018

2019

Årets resultat (mnkr)

12,5

28,9

Prognos
2020
25,2

Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag (%)

1,9

4,2

3,5

Balanskravsresultat (mnkr)

12,1

20,9

25,1

Skatteintäkter och nettokostnader

2018

2019

Skatte- och bidragsutveckling (%)

2,0

5,3

Prognos
2020
4,2

Nettokostnadsutveckling (%)

9,0

2,7

4,8

Nettokostnader i relation till skatter och bidrag (%)

98,1

95,8

96,2

Investeringar

2018

2019

Nettoinvesteringsvolym (mnkr)

28,3

57,4

Prognos
2020
95,2

Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%)

123,2

92,8

51,4

Skattefinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

140,5

113,9

62,0

Soliditet/likviditet

2018

2019

Prognos
2020

Soliditet (%)

43,9

45,0

52,6

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%)

12,5

16,3

22,3

Kassalikviditet (%)

104,6

105,0

Åtagande utanför balansräkningen (mnkr)

2018

2019

84,5
Prognos
2020

Borgensåtagande (mnkr)

335,5

360,9

349,5

Pensionsförpliktelser före 1998 (mnkr)

209,5

205,9

200,1

35
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2020-09-18

Kommunfullmäktige

Budget 2021 plan 2022 -2023 revisionen
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 2021, med plan
för 2022-2023

Sammanfattning
Enligt KL kap 11 8 §
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag
till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium
senast vid samma tidpunkt.

År

2020 2021 2022

Revisionens ram,
mnkr

0,855 0,855

0,855

2023

0,855

Beslutet expedieras till:
Revision
Ekonomiavdelningen

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

2020-10-12

Kommunstyrelsen

§ 155

Dnr 2020-000142

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter i
Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna i Munkedal har i en motion föreslagit
kommunfullmäktige 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 tillståndspliktigt. Kommunfullmäktige har den
23 september 2019, § 97, beslutat att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige har den 24 februari 2020, § 12, behandlat ett
förslag där det föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att till sitt
sammanträde i april 2020 ta fram förslag till ny Allmän lokal
ordningsstadga för Munkedals kommun med följande inriktning:
 Tillstånd ska krävas för insamling av pengar till privat ändamål.
 Tillståndet ska gälla max tre dagar.
 Skolklasser, ideella föreningar samt 90-konton omfattas inte av
tillståndsplikten.
 Vid ansökan ska syftet med insamlingen anges.
 Vid ansökan ska även uppges vilket behov sökanden har.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att ändra uppdraget
till kommunstyrelsen med följande inriktning:
 Ett förbud mot tiggeri på offentliga platser i hela kommunen.
 Kommunstyrelsen ska precisera på vilka platser i kommunen
förbudet gäller.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades då det inte överensstämmer
med det förslag som kommunstyrelsen berett.
Ett förslag till reviderad Allmän lokal ordningsstadga har tagits fram där
förbud mot passiv pengainsamling har inarbetats. Övriga ändringar i
förslaget är i huvudsak av redaktionell karaktär. Kommunstyrelsen
behandlade förslaget den 11 maj 2020, § 80, och beslutade att
bordlägga ärendet då fullmäktiges beslut var överklagat och ej hade
vunnit laga kraft.
Förvaltningsrätten i Göteborg har därefter meddelat dom i ärendet där
överklagandet avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Munkedals kommun
Kartbilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(3)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

Kommunstyrelsen

Forts § 155
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna vidtagna ändringar i
reviderad Allmän lokal ordningsstadga för Munkedals kommun,
samt att översända förslaget till Länsstyrelsen samt Polismyndigheten
inför beslut av kommunfullmäktige.
Yrkanden
Rolf Jacobsson (KD): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna vidtagna
ändringar i reviderad "Allmän lokal ordningsstadga för Munkedals
kommun" med det alternativa kartförslaget samt att översända förslaget
till Länsstyrelsen samt Polismyndigheten.
Göran Nyberg (L), Sten-Ove Niklasson (S), Helena Hansson (C): Avslag.
Matheus Enholm (SD), Christoffer Rungberg (M): Bifall Rolf Jacobsson
(KD) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande och
Göran Nybergs (L) med fleras avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Rolf Jacobssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) yrkande.
Nej-röst: Avslag.
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Matheus Enholm (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Pia Hässlebräcke (S)
Rolf Berg (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Helena Hansson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Ja
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ja-röster:6
Nej-röster: 5
Avstår: 0

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(3)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

Kommunstyrelsen

Forts § 155
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna vidtagna ändringar i
reviderad "Allmän lokal ordningsstadga för Munkedals kommun" med det
alternativa kartförslaget samt att översända förslaget till Länsstyrelsen
samt Polismyndigheten.
Reservation
S-gruppen, Helena Hansson (C) och Göran Nyberg (L).
Beslutet skickas till
Administrativa chefen för vidare befordran till:
 Polismyndigheten Fyrbodal (inkl. Följebrev, förslag till Allmänna
lokala ordningsföreskrifter och kartbilagor)
 Länsstyrelsen Västra Götaland (inkl. Följebrev, förslag till
Allmänna lokala ordningsföreskrifter och kartbilagor)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(3)
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Datum

2020-09-23

1(2)

Dnr: KS 2019-000272

Handläggare:
Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa avdelningen

Reviderad Allmän lokal ordningsstadga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna vidtagna ändringar i reviderad
Allmän lokal ordningsstadga för Munkedals kommun, samt
att översända förslaget till Länsstyrelsen samt Polismyndigheten inför beslut av
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kristdemokraterna i Munkedal har i en motion föreslagit kommunfullmäktige 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 tillståndspliktigt. Kommunfullmäktige har
den 23 september 2019, § 97, beslutat att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige har den 24 februari 2020, § 12, behandlat ett förslag där det
föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att till sitt sammanträde i april 2020 ta
fram förslag till ny Allmän lokal ordningsstadga för Munkedals kommun med
följande inriktning:






Tillstånd ska krävas för insamling av pengar till privat ändamål.
Tillståndet ska gälla max tre daga.
Skolklasser, ideella föreningar samt 90-konton omfattas inte av
tillståndsplikten.
Vid ansökan ska syftet med insamlingen anges.
Vid ansökan ska även uppges vilket behov sökanden har.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att ändra uppdraget till
kommunstyrelsen med följande inriktning:



Ett förbud mot tiggeri på offentliga platser i hela kommunen.
Kommunstyrelsen ska precisera på vilka platser i kommunen förbudet gäller.

Kommunfullmäktiges beslut överklagades då det inte överensstämmer med det
förslag som kommunstyrelsen berett.
Ett förslag till reviderad Allmän lokal ordningsstadga har tagits fram där förbud mot
passiv pengainsamling har inarbetats. Övriga ändringar i förslaget är i huvudsak av
redaktionell karaktär. Kommunstyrelsen behandlade förslaget den 11 maj 2020, §
80, och beslutade att bordlägga ärendet då fullmäktiges beslut var överklagat och
ej hade vunnit laga kraft.
Förvaltningsrätten i Göteborg har därefter meddelat dom i ärendet där
överklagandet avslås.

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

Munkedals kommun

2020-09-23

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Polismyndigheten Fyrbodal
Länsstyrelsen Västra Götaland
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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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.

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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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.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Anläggningar för lek och idrott
Järnvägsområden
Begravningsplatser
Kyrkogårdar
Badplatserna Saltkällan, Gårvik, Kolstorpevattnet och Stenarsbön
Parkområde i detaljplaner
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, brandsläckningsutrustning och utrymnings-/räddningsväg blockeras eller att räddningstjänstens 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), Munkeland (bilaga 2), Saltkällan (bilaga 3),
Gårvik (bilaga 4), Hällevadsholm (bilaga 5), Dingle (bilaga 6), Hedekas
(bilaga 7), Stale (bilaga 8).
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 9-15.
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 16-20. 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 5-14 §§ samt
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 1-20
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5. Hällevadsholm
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8. Stale

11 oktober 2020

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
50

0

1:1 000

50 [m]

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

Kommunstyrelsen

§ 158

Dnr 2020-000270

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2021
Sammanfattning av ärendet
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit
fram förslag till sammanträdestider för 2021. Grunden för planeringen
utgår från kommunens budgetprocess.
Kommunstyrelsen sammanträden:
Måndagen den 18 januari
Måndagen den 8 februari
Måndagen den 15 mars
Måndagen den 12 april
Måndagen den 17 maj
Måndagen den 14 juni
Måndagen den 13 september
Måndagen den 11 oktober
Måndagen den 15 november
Måndagen den 13 december
Kommunstyrelsen dialogdagar:
Måndagen den 15 februari
Måndagen den 8 mars - nämnderna (årsbokslut)
Tisdagen den 16 mars - bolagen (årsbokslut)
Tisdagen den 18 maj – nämnderna (budget samt ev avvikelser i
delårsbokslut april)
Måndagen den 20 september
Tisdagen den 5 oktober – nämnderna (delårsbokslut augusti)
Måndagen den 22 november
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige presidieträffar:
Torsdagen den 15 april
Onsdagen den 16 juni
Torsdagen den 14 oktober
Kommunfullmäktige:
Måndagen den 22 februari
Måndagen den 29 mars
Måndagen den 26 april
Måndagen den 31 maj
Måndagen den 28 juni
Måndagen den 27 september
Måndagen den 25 oktober
Måndagen den 29 november
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

Kommunstyrelsen

Forts § 158
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och
dialogdagar för 2021 enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2021
enligt förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och
dialogdagar för 2021 enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2021
enligt förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
Kommundirektör
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)

58

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-09-21

1(2)

Dnr: KS 2020-000270

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen

Sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och dialogdagar för
2021 enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2021 enligt
förslaget.

Sammanfattning
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram
förslag till sammanträdestider för 2021. Grunden för planeringen utgår från
kommunens budgetprocess.
Kommunstyrelsen sammanträden:
Måndagen den 18 januari
Måndagen den 8 februari
Måndagen den 15 mars
Måndagen den 12 april
Måndagen den 17 maj
Måndagen den 14 juni
Måndagen den 13 september
Måndagen den 11 oktober
Måndagen den 15 november
Måndagen den 13 december
Kommunstyrelsen dialogdagar:
Måndagen den 15 februari
Måndagen den 8 mars - nämnderna (årsbokslut)
Tisdagen den 16 mars - bolagen (årsbokslut)
Tisdagen den 18 maj – nämnderna (budget samt ev avvikelser i delårsbokslut april)
Måndagen den 20 september
Tisdagen den 5 oktober – nämnderna (delårsbokslut augusti)
Måndagen den 22 november
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige presidieträffar:
Torsdagen den 15 april
Onsdagen den 16 juni
Torsdagen den 14 oktober
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Datum

Munkedals kommun

2020-09-21

Kommunfullmäktige:
Måndagen den 22 februari
Måndagen den 29 mars
Måndagen den 26 april
Måndagen den 31 maj
Måndagen den 28 juni
Måndagen den 27 september
Måndagen den 25 oktober
Måndagen den 29 november

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Budget för sammanträdeskostnader finns.
Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
Ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Nämndsekreterare

Sida
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Sammanträdesplan 2021 Munkedals kommun
Förslag
Januari
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis

V53 1 Nyårsdagnen
2
3
V1 4
sista dag KS
5 Tjmberedning KS
6 Trettondag jul
7 Beredning KS
8
9
10
V2 11 Kallelse ut KS
12
13
14
15
16

Februari

Mars

April

1 Kallelse ut KS
2 Långfredag
3 Påskafton

1

7
V6 8
9

7
8 Kall ut KS / KS Dialog nämnd
9

4 Påskdagen
V14 5 Annandag påsk
V14 6 Påsklov

2
V18 3 Sista dag KS 17/5
4 Tjmberedning

10
11
12
12
14
15 KS bokslut -20, mm
16 KS Dialog bolag

7
8
9
10
11
12

13
14
15 Beredning KF / KS/KF dialog

5
6 Beredning KS
7
8
9
V19 10 Kallelse ut KS
11
12
13 Kristi himmelfärd dag

16
17

14
15

16
20
17 KS
V25 21 Kallelse ut KF
18 KS dialog budget/delår nämnderna
22
19
23
20
21
22
23
24

KS

10
11 Beredning KF
12
13
14
V7 15 Kallelse ut KF / KS Dialog
16
17

17

KS årsredov. inkl sml

18 Beredning KF
19
20

21
V8 22 Sportlov KF

21
22 Kallelse ut KF / Samv CSG

19
20

23
24

23
24

18
19 Kallelse ut KF
20
21

21
22
23
24
25 sista dag KS 8/2 /Samv CSG

25
26
27
28

25
26
27
28
29

22
23
24
25
26

KS

26 Tjmberedning KS
27
28 Beredning KS
29
30
31

Juni

1 Sista dag KS 15/3
2 Tjmberedning KS
3
4 Beredning KS
5
6

18
19
20

17
V3 18

Maj

V5 1 Kallelse ut KS
2
3
4
5
6

KF boksl. Sista dag KS 12/4

30 Tjmberedning KS
31 Beredning KS

27
28
29
30

KF årsredov. inkl sml

1 Tjmberedning
2
3 Beredning KS
4
5
6 Sveriges nationaldag
V23 7 Kallelse ut KS
8
9 skolavslutning
10
14-jun
12
13
14 KS delår ks+kom
15
16
17 Beredning KF / KS/KF dialog
18
19

Beredning KF
Pingstafton
Pingstdagen
Kallelse ut KF /Samv CSG

25
26
27
28
29
30
V22 31

24
25 Midsommarafton
26 Midsommardagen
27
28 KF Budget, MRP mm
29
30

KF Sista dag KS 14/6
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Sammanträdesplan 2021 Munkedals kommun
Förslag
Juli
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis

Augusti

1
2
3

September

Oktober

1
2 Beredning KS
3
4

1
2

November
1
2
3
4
5
6

4
V27 5
6

1
V31 2
3

5
6 Kallelse ut KS / Samv CSG
7

3
V40 4 Kallelse ut KS
5 KS Dialog nämnder

7
8
9
10
11
V28 12
13
18

4
5
6
7
8
V32 9
10
11

8
9
10
11
12
V37 13

6
7
8
9
10
11 KS Delåraug, KS+kom Dial.

15
16
17

12
13
14

16 Beredning KF
17
18

18
V29 19
20
21

15
V33 16
17
18

19
20 Kall ut KF / KS Dialogdag

22
23
24
25
V30 26
27
28
29
30
31

19
20
21
22
V34 23
24
25
26
27
28
29
V35 30 Sista dag KS 13/9
31 Tjmberedning

December

Sista dag KS 15/12
Tjmberedning
Beredning KS
Alla helgons dag

1
2 Beredning KS
3
4

7
5
8 Kallelse ut KS / Samv CSG
6 Kallelse ut KS /Samv CSG
9
7
10 Pres.överl. KF kallar nämnder 8
11
12
13
14
15 KS planföruts.budg 23 mm

9
10
11
12
13 KS återkoppl. detaljbudg,mm

16
17

14
15

18 Beredning KF
19
20

16
17
18

21
22 Kallelse ut KF / KS Dialogdag

21
22

17
V42 18 Kallelse ut KF
19
20

19
V51 20
21
22

23
24
25
26
27 KF Sis dag KS11/10

21
22
23
24
25

25
23
24 Julafton
26
25 Juldagen
27
26 Annandag jul
28
29 KF planföruts.budg 23 mm /sisdag V52
ks 12/12
27

28 Tjmberedning
29
30 Beredning KS

26
27
28
29
30
31

KS

14
15

12
13
14 Beredning KF / KS/KF dialog
15
16

KF delår aug

23
24

Höstlov?

30 Tjmberedning

28
29
30
31
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Sammanträdesdatum

2020-10-12

Kommunstyrelsen

§ 161

Dnr 2020-000260

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud
Sammanfattning av ärendet
Förbundet Räddningstjänst Mitt Bohuslän (RMB) har tidigare fattat beslut
om eldningsförbud för kommunens räkning. Emellertid, till följd av den
rättsliga utvecklingen, är sådan ordning inte längre möjlig att använda.
Kommunen behöver därför reglera föreskrifter (de föreslagna) om
utfärdande av eldningsförbud, vilka innebär att anställd i kommunen
fattar beslut om eldningsförbud. Reglerna som är föreslagna, är
sammankopplade med en specifik rutin och arbetssätt som kommer vara
gemensamt bland medlemskommunerna i RMB samt NÄRF.
Med anledning av att RMB ej längre kan utfärda eldningsförbud, föreslås
att kommunfullmäktige antager föreslagna regler. Beslutet innefattar
bland annat att kommundirektör ges rätt att utfärda eldningsförbud.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Regler om utfärdande av eldningsförbud
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna regler, avseende
föreskrift om utfärdande av eldningsförbud.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna regler, avseende
föreskrift om utfärdande av eldningsförbud.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Datum

2020-09-07
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Dnr: KS 2020-000260

Handläggare:
Johan Celinder
Säkerhetsstrateg
Administrativa avdelningen

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna regler, avseende föreskrift om
utfärdande av eldningsförbud.

Sammanfattning
Förbundet Räddningstjänst Mitt Bohuslän (RMB) har tidigare fattat beslut om
eldningsförbud för kommunens räkning. Emellertid, till följd av den rättsliga
utvecklingen, är sådan ordning inte längre möjlig att använda.
Kommunen behöver därför reglera föreskrifter (de föreslagna) om utfärdande av
eldningsförbud, vilka innebär att anställd i kommunen fattar beslut om
eldningsförbud. Reglerna som är föreslagna, är sammankopplade med en specifik
rutin och arbetssätt som kommer vara gemensamt bland medlemskommunerna i
RMB samt NÄRF.
Med anledning av att RMB ej längre kan utfärda eldningsförbud, föreslås att
kommunfullmäktige antager föreslagna regler. Beslutet innefattar bland annat att
kommundirektör ges rätt att utfärda eldningsförbud.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger

Inga ytterligare konsekvenser värderas föreligga.

Håkan Sundberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Förvaltningscheferna
Administrativ chef
Säkerhetsstrateg
Förbundschef Hans Därnemyr
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§1. Allmänt
Enligt 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor får kommunen
meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om
liknande förebyggande åtgärder mot brand. Föreskrifterna anger hur kommunen
tillämpar denna bestämmelse.

§2.Föreskriftens omfattning
Vid brandrisk 4, 5 eller 5E (FWI-värde enligt Brandrisk skog och mark) får
kommundirektör eller dennes ersättare besluta om föreskrifter om förbud mot
eldning utomhus (eldningsförbud eller skärpt eldningsförbud), om det är av
betydelse för att förebygga uppkomsten av bränder.
Vid särskilda situationer eller väderförhållanden får kommundirektör besluta om
rekommendation med uppmaning om försiktighet vid eldning utomhus eller besluta
om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus.
Beslut om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus ska anslås på kommunens
anslagstavla samt meddelas via kommunens hemsida, räddningstjänstens hemsida
och till lokalpressen. När beslutet upphävs ska detta meddelas på motsvarande
sätt. När förhållandena är sådana att eldningsförbud eller rekommendation med
uppmaning om försiktighet vid eldning inte längre föreligger får kommundirektören
besluta om att upphäva beslutet.

§3.Förbud mot eldning utomhus vid mörker
Eldning utomhus är förbjudet mellan solens nedgång och solens uppgång.

§4. Eldning i större omfattning
Eldning i större omfattning ska, senast 24 timmar innan eldning sker, anmälas till
räddningstjänsten. Anmälan ska innehålla uppgifter som räddningstjänsten
bedömer vara nödvändiga. Med större omfattning avses bränning av större
rishögar, svedjebränning, halmbränning eller liknande.

§5. Undantag från eldningsförbud
a) Påsk- och Valborgsmässoeldar tillåts även efter mörkrets inbrott vid
brandriskprognos 3 eller lägre och om stark eller byig vind inte förekommer.
Anmälan om brasor ska ske till räddningstjänsten senast 24 timmar innan
eldning.
b) Kommundirektör får i enskilda fall besluta om undantag från dessa
föreskrifter. Bestämmelsen tillämpas restriktivt.

§6. Ansvar
a) Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, bär i första hand
ansvaret för att skydda liv, egendom och att inte orsaka olyckor. Den
enskilde har en skyldighet att följa beslut om utfärdande av föreskrifter om
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eldningsförbud.
b) Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet
kan dömas med stöd av 10 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor.
c) Eldning får aldrig ske i strid med gällande lag eller andra kommunala
föreskrifter om eldning som är utfärdade i enlighet med miljöbalken
(1998:808).
d) Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret för att genomförandet sker
betryggande ur hälso-, miljö- och brandskyddssynpunkt. Detta gäller oaktat
om eldningen anmäls till räddningstjänsten eller inte.
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§ 163

Dnr 2020-000064

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om sociala
aktiviteter på recept
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 3, att överlämna en motion
från Fredrik Olsson (KD) om sociala aktiviteter på recept.
Välfärdsförvaltningen har gjort en översyn av vilka aktiviteter som finns
för äldre i Munkedal, samt möjlighet att erbjuda sociala aktiviteter på
recept.
Vad det gäller sociala aktiviteter på recept är detta inget som Närhälsan i
Munkedal erbjuder i dagsläget. Förvaltningen kan inte utfärda recept.
Den samverkan som finns mellan förvaltningen och Närhälsan idag är i
form av närsjukvårdsgrupp, där strategiska frågor samverkas.
De aktiviteter kommunen erbjuder för äldre är:
 Träffpunkten C4:an, som har Café och aktiviteter 3 dagar i
veckan för- och eftermiddagar.
 Anhörig och frivilligcentrum, är öppet 1 dag varannan vecka, dit
alla är välkomna.
 Lyckoträffen, är till för personer med demens och som vissa
dagar även finns i Hedekas.
Information om detta finns på kommunens hemsida.
Vid sidan av träffar så har vård- och omsorgsavdelningen en Hälso- och
anhörigsamordnare vars kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.
Där står att hon arbetar dagtid, måndag-torsdag och nås via telefon. Hit
vänder sig äldre för stöd och råd. Kommunen erbjuder även digitalt stöd
till kommuninvånare med anhöriga som har en demenssjukdom, via ”En
bra plats”.
Vid sidan av de kommunala aktiviteterna så finns privata aktörer samt
intresseorganisationer som erbjuder aktiviteter eller evenemang efter
bästa förmåga, även dessa annonseras via kommunens hemsida.
I och med Covid - 19 har många sociala aktiviteter just nu pausats i dess
ordinarie form. Förvaltningen har försökt hitta andra vägar genom
uppsökande verksamhet via telefon och vissa möjligheter till att mötas
ute.
I dagsläget saknas ekonomiska resurser för att utveckla arbetssätt och
metoder ytterligare. För att driva ett mer inriktat arbete för att motverka
ensamhet skulle förvaltningen behöva ytterligare resurser.
Beslutsunderlag
Beslut VFN 2020-09-24, § 64.
Motion från Fredrik Olsson (KD)
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Forts § 163
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
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Sammanträdesdatum

2020-09-24
§ 64

Dnr VFN 2020-42

Svar på motion Fredrik Olsson (KD) om sociala aktiviteter på recept.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 3, att överlämna en motion från
Fredrik Olsson (KD) om sociala aktiviteter på recept.
Välfärdsförvaltningen har gjort en översyn av vilka aktiviteter som finns för äldre
i Munkedal, samt möjlighet att erbjuda sociala aktiviteter på recept.
Vad det gäller sociala aktiviteter på recept är detta inget som Närhälsan i
Munkedal erbjuder i dagsläget. Förvaltningen kan inte utfärda recept. Den
samverkan som finns mellan förvaltningen och Närhälsan idag är i form av
närsjukvårdsgrupp, där strategiska frågor samverkas.
De aktiviteter kommunen erbjuder för äldre är:
Träffpunkten C4:an, som har Café och aktiviteter 3 dagar i veckan för- och
eftermiddagar.
Anhörig och frivilligcentrum, är öppet 1 dag varannan vecka, dit alla är
välkomna.
Lyckoträffen, är till för personer med demens och som vissa dagar även finns i
Hedekas. Information om detta finns på kommunens hemsida.
Vid sidan av träffar så har vård- och omsorgsavdelningen en Hälso- och
anhörigsamordnare vars kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. Där
står att hon arbetar dagtid, måndag-torsdag och nås via telefon. Hit vänder sig
äldre för stöd och råd. Kommunen erbjuder även digitalt stöd till
kommuninvånare med anhöriga som har en demenssjukdom, via ”En bra plats”.
Vid sidan av de kommunala aktiviteterna så finns privata aktörer samt
intresseorganisationer som erbjuder aktiviteter eller evenemang efter bästa
förmåga, även dessa annonseras via kommunens hemsida.
I och med Covid - 19 har många sociala aktiviteter just nu pausats i dess
ordinarie form. Förvaltningen har försökt hitta andra vägar genom uppsökande
verksamhet via telefon och vissa möjligheter till att mötas ute.
I dagsläget saknas ekonomiska resurser för att utveckla arbetssätt och metoder
ytterligare. För att driva ett mer inriktat arbete för att motverka ensamhet skulle
förvaltningen behöva ytterligare resurser.
Beslutsunderlag
Avdelningschef vård-och omsorgs tjänsteskrivelse 2020-09-09
Motion från Fredrik Olsson (KD) 2020-02-09
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Yrkanden
Fredrik Olsson (KD): Bifall till motionen.
Karin Blomstrand (L): Bifall till förvaltningens förslag.
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-24
forts. § 64
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Olssons (KD) förslag att bifalla
motionen och Karin Blomstrands (L) förslag och finner att välfärdsnämnden
bifaller Karin Blomstrands (L) förslag att avslå motionen.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Reservation
Fredrik Olsson (SD)
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Fredrik Olsson (KD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Dnr 2019-000090

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om att
bekämpa ensamheten och bygga upp gemenskapen
bland våra äldre i Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 33, att överlämna motion
från Fredrik Olsson (KD) att bekämpa ensamheten och bygga upp
gemenskapen bland våra äldre i Munkedals kommun, till
välfärdsnämnden för beredning.
Kristdemokraterna i Munkedal föreslår att förvaltningen likt Växjö ska
använda ensamhetsscreening vid bedömning av hemtjänsttimmar. Vid
en kartläggning av hur Växjö arbetar framkom att det görs en enklare
screening av biståndshandläggaren. Där får den äldre svara på hur den
ser på sin sociala situation, det vill säga om personen lider av
besvärande ensamhet på något sätt och hur ofta man upplever dessa
problem. Sedan erbjuder handläggaren (i alla fall innan corona) lite olika
insatser som träffpunkter, hembesök från röda korset, numer digital
träffpunkt och kontakt med seniorlots. Tanken är att samtalet ska följas
upp årligen, men det har ännu inte uppnåtts.
Ensamhetsscreening kan liknas vid ett enkelt, men meningsfullt samtal
kring ensamhet, där en del personer vill prova någon av de föreslagna
aktiviteterna.
I Munkedal införs under hösten arbetsmetoden, IBIC – Individens behov
i centrum. IBIC utgår ifrån personens individuella behov och mål,
metoden hjälper till att identifiera och beskriva individens behov,
resurser, mål och resultat.
För att beskriva individens behov sammanfattas aktiviteter och
delaktighet inom 9 olika livsområden. Mellanmänskliga interaktioner och
relationer samt Samhällsgemenskap är två av dessa livsområden. När
individens behov står i centrum så kommer denna typ av frågeställning
att ingå systematiskt i både biståndshandläggarens och utförarnas
arbete.
Vid sidan av ovanstående förslag så ska enligt motionen äldre ges rätt
att bestämma över sina hemtjänsttimmar. Hemtjänsttimmar beviljas i
form av insatser efter behov inte i tid. Den enskilde är delaktig i
genomförandeplanen, som beskriver hur den beviljade insatsen ska
utföras. IBIC främjar den enskildes delaktighet ytterligare.
Kristdemokraterna föreslår vidare att vård- och omsorgsavdelningen ska
skapa en gemensam informationsplattform samt dela ut informationsblad
till alla äldre i kommunen. Eftersom ”äldre” är en subjektiv upplevelse,
så använder avdelningen sig av hemsidan Munkedal.se för att nå ut med
information, samt tryckt material som finns ute i kommunens
verksamheter. Här lägger man inte bara ut aktiviteter eller information
som kommer från avdelningen, utan
intresseorganisationerna som exempelvis PRO använder Munkedal.se för
att nå ut med information kring aktiviteter som de erbjuder.
Allmänheten ges också möjlighet att framföra synpunkter via hemsidan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 164
I motionen föreslås Munkedals kommun att likt Jönköpings kommun
skapa möjlighet för att söka bidrag till riktade insatser mot ensamhet
och för gemenskap. Välfärdsförvaltningen ser inte att det är möjligt att
inom befintlig ram för budget skapa föreningsbidrag då förvaltningens
kostnader ska minskas
Beslutsunderlag
Beslut VFN 2020-09-24, § 65
Motion från Fredrik Olsson (KD)
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Sammanträdesdatum

2020-09-24
§ 65

Dnr VFN 2019-83

Motion Fredrik Olsson (KD) – att bekämpa ensamheten och bygga upp
gemenskapen bland våra äldre i Munkedals kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 33, att överlämna motion från
Fredrik Olsson (KD) att bekämpa ensamheten och bygga upp gemenskapen
bland våra äldre i Munkedals kommun, till välfärdsnämnden för beredning.
Kristdemokraterna i Munkedal föreslår att förvaltningen likt Växjö ska använda
ensamhetsscreening vid bedömning av hemtjänsttimmar. Vid en kartläggning av
hur Växjö arbetar framkom att det görs en enklare screening av
biståndshandläggaren. Där får den äldre svara på hur den ser på sin sociala
situation, det vill säga om personen lider av besvärande ensamhet på något sätt
och hur ofta man upplever dessa problem. Sedan erbjuder handläggaren (i alla
fall innan corona) lite olika insatser som träffpunkter, hembesök från röda
korset, numer digital träffpunkt och kontakt med seniorlots. Tanken är att
samtalet ska följas upp årligen, men det har ännu inte uppnåtts.
Ensamhetsscreening kan liknas vid ett enkelt, men meningsfullt samtal kring
ensamhet, där en del personer vill prova någon av de föreslagna aktiviteterna.
I Munkedal införs under hösten arbetsmetoden, IBIC – Individens behov i
centrum. IBIC utgår ifrån personens individuella behov och mål, metoden hjälper
till att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat.
För att beskriva individens behov sammanfattas aktiviteter och delaktighet inom
9 olika livsområden. Mellanmänskliga interaktioner och relationer samt
Samhällsgemenskap är två av dessa livsområden. När individens behov står i
centrum så kommer denna typ av frågeställning att ingå systematiskt i både
biståndshandläggarens och utförarnas arbete.
Vid sidan av ovanstående förslag så ska enligt motionen äldre ges rätt att
bestämma över sina hemtjänsttimmar. Hemtjänsttimmar beviljas i form av
insatser efter behov inte i tid. Den enskilde är delaktig i genomförandeplanen,
som beskriver hur den beviljade insatsen ska utföras. IBIC främjar den enskildes
delaktighet ytterligare.
Kristdemokraterna föreslår vidare att vård- och omsorgsavdelningen ska skapa
en gemensam informationsplattform samt dela ut informationsblad till alla äldre i
kommunen. Eftersom ”äldre” är en subjektiv upplevelse, så använder
avdelningen sig av hemsidan Munkedal.se för att nå ut med information, samt
tryckt material som finns ute i kommunens verksamheter. Här lägger man inte
bara ut aktiviteter eller information som kommer från avdelningen, utan
intresseorganisationerna som exempelvis PRO använder Munkedal.se för att nå
ut med information kring aktiviteter som de erbjuder.
Allmänheten ges också möjlighet att framföra synpunkter via hemsidan.
I motionen föreslås Munkedals kommun att likt Jönköpings kommun skapa
möjlighet för att söka bidrag till riktade insatser mot ensamhet och för
gemenskap. Välfärdsförvaltningen ser inte att det är möjligt att inom befintlig
ram för budget skapa föreningsbidrag då förvaltningens kostnader ska minskas.
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

77

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2020-09-24
forts. § 65
Beslutsunderlag
Avdelningschefens tjänsteskrivelse 2020-9-07
Motion från Fredrik Olsson (KD) 2019-04-14
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Fredrik Olsson (KD): Bifall till motionen.
Karin Blomstrand (L): Bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen.
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till Karin Blomstrands (L) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Olssons (KD) förslag och Karin
Blomstrands (L) m.fl. förslag och finner att välfärdsnämnden bifaller Karin
Blomstrands (L) förslag att avslå motionen.
Omröstning begärs och ska verkställas. Ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: för avslag på motionen
Nej-röst: för bifall till motionen
Ledamöter
Linda Wighed (M)
Karin Blomstrand (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Ulla Gustafsson (M)
Resultat

Ja
X
x

Nej

Avstår

X
X
x
X
X
X
x
x

x
7

1

3

Omröstningsresultat:
Med 7 antal röster för Karin Blomstrands (L) m.fl. förslag och 1 antal röst för
Fredrik Olssons (KD) förslag, samt 3 antal röster avstår, beslutar
välfärdsnämnden bifalla Karin Blomstrands (L) m.fl. förslag att avslå motionen.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Fredrik Olsson (KD)
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige / Fredrik Olsson (KD)
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Datum
2019-04-14

Motion om att bekämpa ensamheten och bygga upp gemenskapen bland
våra äldre i Munkedals kommun.
Bakgrund: Förra årets brukarundersökning bland de äldre i Munkedals kommun visar på goda
resultat förutom på två områden, nämligen att de känner sig ensamma och att de inte vet vart det
vänder sig om de vill klaga på något.
Vi behöver bli bättre på dessa områden och exempelvis följa Växjös exempel med att införa
ensamhetsscreening vid biståndsbedömning för t.ex. hemtjänsten. Ge de äldre mer
bestämmanderätt över hur de vill använda de egna hemtjänsttimmarna.
Vi behöver också kunna ge information till alla t.ex. över 70 år eller 75 år om sociala aktiviteter i
kommunen och var de vänder sig vid eventuella klagomål. Engagera alla goda krafter i kommunen:
kyrkorna, studieförbunden, SPF, PRO och föreningar för att tillsammans verka för gemenskap i hela
vår kommun. (exempel: ungomsorg.se)
Skapa och vidareutveckla en gemensam informationsplattform för äldre – en översikt över alla
aktiviteter både via kommunens hemsida och som månadsblad att t.ex. dela ut via hemtjänsten.
Munkedals kommun bör använda idéer från t.ex. Jönköping att avsätta medel för arbetet att
motverka ensamheten och bygga gemenskapen bland kommunens äldre. Vi bör öronmärka pengar
så att alla kommunens goda krafter kan söka bidrag för att utföra dessa viktiga uppgifter.
https://www.jonkoping.se/upplevagora/aktiviteterforseniorer/motverkaensamhetochisoleringhosald
re.4.2cc89a1e15cfe7f09ad11217.html?fbclid=IwAR1P8fyf48zc9BHdYQUsZ-JugUVTKG76YfxK0BnYgpHSWQro4pORBSzvkA

Förslag:
-

-

Att kommunfullmäktige (KF) ger välfärdsnämnden (VFN) i uppdrag att som Växjö kommun
använda ensamhetsscreening vid bedömning av hemtjänsttimmar.
Att KF ger VFN i uppdrag att låta de äldre få mer bestämmanderätt över sina beviljade
timmar.
Att KF ger VFN i uppdrag att skapa en gemensam informationsplattform och att dela ut
informationsblad till alla äldre i kommunen varje månad t.ex. genom hemtjänsten och
annan personal.
Att som i Jönköpings kommun skapa möjligheter för att söka bidrag till riktade insatser
mot ensamhet och för gemenskap t.ex. 300 000 kronor i öronmärkta pengar som ger alla
goda krafter i kommunen de extra resurser som gemenskapsbyggandet behöver.

______________________________________
Fredrik Olsson, Kristdemokraterna i Munkedal
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Dnr 2019-000152

Svar på motion från Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet
gällande 35 timmarsvecka för omsorgspersonal
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet
föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i
uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att sänka arbetstiden till att
35 timmar/vecka motsvarar heltid för vård och omsorgspersonal
anställda i Munkedals kommun.
Arbetstidsförkortningen skall inte medföra lönesänkning.
Att sänka heltidsmåttet för undersköterskor inom vård och omsorg till 35
tim/v, innebär med nuvarande bemanning drygt ca 400 timmar färre
arbetade timmar per vecka dagtid. Det medför 11.6 färre
undersköterskor i tjänst i veckan eller att ytterligare 11.6
undersköterskor anställs vilket resulterat i en kostnad på drygt 4,5
miljoner kronor.
Förvaltningen anser inte att den förändring som föreslås i motionen kan
genomföras med hänvisning till det ekonomiska uppdrag som åligger
välfärdsnämnden från kommunfullmäktige, att väsentligt sänka sina
kostnader inom vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Beslut VFN 2020-09-24, § 66
Motion
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkanden
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till motionen.
Rolf Berg (S): Bifall till välfärdsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och HansJoachim Isenheims (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Välfärdsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation/Protokollsanteckning
Hans-Joachim Isenheim (MP)
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§ 66

Dnr VFN 2020-127

Svar på motion från S, C, KD, MP om 35 timmarsvecka för
omsorgspersonal
Sammanfattning
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet föreslår i
en motion att kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att skyndsamt
utreda möjligheten att sänka arbetstiden till att 35 timmar/vecka motsvarar
heltid för vård och omsorgspersonal anställda i Munkedals kommun.
Arbetstidsförkortningen skall inte medföra lönesänkning.
Att sänka heltidsmåttet för undersköterskor inom vård och omsorg till 35 tim/v,
innebär med nuvarande bemanning drygt ca 400 timmar färre arbetade timmar
per vecka dagtid. Det medför 11.6 färre undersköterskor i tjänst i veckan eller
att ytterligare 11.6 undersköterskor anställs vilket resulterat i en kostnad på
drygt 4,5 miljoner kronor.
Förvaltningen anser inte att den förändring som föreslås i motionen kan
genomföras med hänvisning till det ekonomiska uppdrag som åligger
välfärdsnämnden från kommunfullmäktige, att väsentligt sänka sina kostnader
inom vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Avdelningschefens tjänsteskrivelse 2020-09-03
Motion från S, C, KD och MP
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Fredrik Olsson (KD): Bifall till motionen.
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen.
Karin Blomstrand (L): Bifall till Karl-Anders Anderssons (C) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Olssons (KD) förslag och Karl-Anders
Andersson (C) m.fl. förslag och finner att välfärdsnämnden bifaller Karl-Anders
Andersson (C) m.fl. förslag att avslå motionen.
Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-rost: för avslag på motionen
Nej-röst: för bifall till motionen.
forts.
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forts § 66
Ledamöter
Linda Wighed (M)
Karin Blomstrand (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Ulla Gustafsson (M)
Resultat

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

x

x
10

1

Omröstningsresultat:
Med 10 antal röster för Karin Blomstrands (L) m.fl. förslag och 1 röst för Fredrik
Olssons (KD) förslag, beslutar välfärdsnämnden bifalla Karin Blomstrands (L)
förslag att avslå motionen.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Fredrik Olsson (KD)

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Liza Kettil, Socialdemokraterna
Carina Thorstensson, Centerpartiet
Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna
Hans-Joachim Isenheim, Miljöpartiet
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Kommunfullmäktiges
valberedning

§6

Dnr 2018-000447

Val till kommunala förtroendeuppdrag 2019 - 2022
Sammanfattning av ärendet
Johan Ljungblad (C) inkom 2020-09-15 med avsägelse gällande sitt
uppdrag som ersättare i barn och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Christoffer Rungberg (M) inkom 2020-09-16 med avsägelse gällande sitt
uppdrag som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamot i miljönämnden i
mellersta Bohuslän.
Rolf Bjelm (S) inkom 2020-09-29 med avsägelse gällande sitt uppdrag
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamot samt andra vice
ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges valberednings förslag beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter Johan Ljungblad (C) välja Lovisa
Svensson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Rungberg (M) välja
Linda Wighed (M) som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Linda Wighed (M) välja Camilla
Svensson (M) som ersättare i miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Rolf Bjelm (S) välja Erik Färg (S)
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Erik Färg (S) välja Mikael Carlsson
(S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar att efter Rolf Bjelm (S) välja Erik Färg (S)
som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Johan ljung <johan_jl@hotmail.com>
den 14 september 2020 17:43
Munkedal Kommun
Avsägning

P.g.a. flytt från kommunen avsäger jag mig mitt uppdrag för Centerpartiet i barn- och
utbildningsnämnden.
Ed 2020-09-14
Johan Ljungblad
Skickat från min iPhone
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Linda Ökvist
den 16 september 2020 11:20
Ulrika Karlsson; Karin Atienza Cortes
VB: Avsägelse Miljönämnden

Se nedan.
Linda
Från: Christoffer Rungberg <Christoffer.Rungberg@munkedal.se>
Skickat: den 16 september 2020 10:45
Till: Linda Ökvist <Linda.okvist@munkedal.se>
Ämne: Avsägelse Miljönämnden
Hej Linda,
Tack för bra dagar i KS!
Här kommer min avsägelse som vi pratade om i måndags.
Jag vill härmed avsäga mig min plats som ledamot i Miljönämnden i mellersta Bohuslän med anledning
av att jag driver eget företag inom nämndens område.
Vänliga hälsningar
Christoffer Rungberg
Hämta Outlook för iOS
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter
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