Kommunfullmäktige
2021-06-28

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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Datum: 2021-06-17

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 202106-28
Anna Höglind (L) har inkommit med avsägelse gällande uppdrag som ledamot i
styrelsen för Munkbo AB.


Kommunfullmäktige har att befria Anna Höglind (L) från sitt uppdrag som
ledamot i styrelsen för Munkbo AB.

Ausra Karlsson (M) har inkommit med avsägelse gällande uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.


Kommunfullmäktige har att befria Ausra Karlsson (M) från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen.
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Motion
Till Munkedals kommunfullmäktige

Slå vakt om naturbruksutbildningen
Lantbruksutbildning har funnits i Dingle i olika former i 100 år.
I Munkedals kommun har livsmedelsproduktion i form av jordbruk i alla tider
varit en viktig del av kommunens näringsliv. Allt talar för att detta område
kommer att få en allt större betydelse i framtiden.
Under den tid kommunen ägt det som en gång byggts upp för lantbruks- och
naturbruksutbildning, har den utbildningen fortsatt och bedrivits av friskolan
Dinglegymnasiet. Verksamheten inryms nu i ett gemensamt bolag för Nuntorp
och Dingle.
Verksamheten bedrivs utan vinstintresse och ökar i omfattning år från år. Till
hösten har man fått så pass många sökande att man räknar med två paralleller
för förstaårseleverna.
Liberalerna i Munkedal anser att livsmedelsförsörjningen har en stark
förankring i Dingle och i bygden och att det är ett viktigt ben att bygga vidare
på när det gäller Utvecklingscentrums verksamhet. Det kan bli en stark
profilfråga i en tid då världens livsmedelsförsörjning och vår egen
självförsörjning allt mer kommer i fokus.
Vi vill därför att kommunen prioriterar naturbruksutbildningens möjligheter till
expansion och behov av utrymmen på Utvecklingscentrum. Det är också viktigt
med tanke på de arbetstillfällen denna utbildning skapar. Ges inte möjlighet till
expansion finns risken att utbildningarna i stället förläggs till Nuntorp, och då
hamnar anställningarna där i stället.
Liberalerna i Munkedal vill därför att kommunfullmäktige beslutar att
naturbruksutbildning prioriteras av Barn- och utbildningsnämnden och av
Samhällsbyggnadsnämnden när det gäller tillgång till verksamhetslokaler på
Utvecklingscentrum.
Munkedal 2 juni 2021
Göran Nyberg
Liberalerna i Munkedal.

Karin Blomstrand
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Motion om tillgänglighet för alla

Munkedals kommun är till för alla, och då skall det också vara tillgänglighet för
alla.
Vi har en hemsida med talsyntes, vi har en tillgänglighetsdatabas som
uppdateras, vi tar fram handikappanpassade badplatser och vi har en delvis
anpassad entrén till Forum.

Dessa anpassningar är i stort sett riktade till personer med barnvagn, rullator
och rullstol.
Till viss del är det anpassat till personer med synnedsättning, eller andra
problem med att läsa text, men oftast inte.
Liberalerna menar att vi behöver göra så att även dessa personer får en
möjlighet att röra sig och kunna fungera i kommunen.

Liberalerna yrkar;
att i varje nytt byggprojekt som kommunen ansvarar för, skall det ingå
anpassningar för alla.
att i alla projekt skall ingå att Kommunala pensionärsrådet samt Kommunala
Handikapprådet utgör remissinstans vad gäller anpassningar. Hos dessa
kommunala råd finns all den kompetens för att ge möjlighet till rätt anpassning

Konsekvens utifrån Barnkonventionen;
§ 23

Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt
och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.
§ 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid.
För Liberalerna i Munkedal
Karin Blomstrand

Göran Nyberg
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Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunstyrelsen

§ 122

Dnr 2020-000329

Höghastighetsbana - Skagerrakkorridoren
Sammanfattning av ärendet
Samverkansplattformen för Bohusbanans utveckling startade oktober
2018 utifrån utvecklingsarbetet för Ett enat Bohuslän. Bohusbanans
möjlighet till dubbelspår, inom ramen för Västra Götaland och
Trafikverkets planering, ligger minst 20-30 år bort i tiden och då endast
dubbelspår till Uddevalla.
Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en
transportkorridor via väg E6 och en långtidsplanerad järnvägsutbyggnad
via Dalsland cirka 2045.
En gemensam avsiktsförklaring mellan sex kommuner i norra Bohuslän
fastställdes i kommunstyrelsen 2020-03-09 och i kommunfullmäktige i
2020-04-27 i Munkedal. De sex kommunerna är Kungälv, Stenungssund,
Uddevalla, Munkedal, Lysekil och Strömstad. Syftet med
avsiktsförklaringen är att kommunerna tillsammans ska dels utreda
bästa möjliga transportkorridor mellan Norge och Sverige samt skapa
förutsättningar för dubbelspår mellan Oslo och Göteborg.
Samtliga kommuner inom samarbetet medverkar i en politisk styrgrupp
där respektive ordförande i kommunstyrelsen ingår. Dessutom finns en
så kallad storgrupp där samtliga kommunstyrelsens presidier ingår.
Därutöver finns en operativ grupp som består av tjänstepersoner som
fungerar som arbetsgrupp. För Munkedals del ingår
samhällsbyggnadschefen.
Nu behöver projektet gå in i nästa skede med fördjupade studier och en
rad utredningar som i sin tur ska vara ett underlag för dialog med
länsstyrelsen.
I första han behöver en miljökonsekvensbeskrivning göras som ett
underlag för vidare hantering. Dessutom krävs framtagande av
detaljplan, samråd och granskning och beslut om bygglov. Ytterst
kommer ett godkännande från regeringen att krävas eftersom banan
kommer att korsa en nationsgräns och anslutas till befintliga
transportsystem. En förutsättning för nästa steg är att varje kommun
fastställer en preliminär sträckning för banan och placering av stationer
inom respektive kommun.
Kommunstyrelsen erhöll information i samband md beslut av
avsiktsförklaringen 2020-01-20 samt en fördjupad information 2021-0111 och 2021-05-25. Därutöver har information lämnats till LRF
Munkedal, 2021-04-08 samt inbjudna näringslivsrepresentanter 202105-20.
För att projektet ska komma in i nästa skede behöver en preliminär
bansträckning och stationsbyggnader identifieras i respektive kommun. I
dag har Kungälv, Uddevalla och Stenungssund tagit sitt beslut och kvar
är Munkedal och Strömstad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(3)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunstyrelsen

Forts § 122
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1 Översiktlig bansträckning
Bilaga 2 Hela bansträckningen
Bilaga 3 Station Gläborg
Bilaga 4 Depå
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i detta tidiga skede i projektet godkänna
fortsatt utredning i föreslagen preliminär bansträckning genom
kommunen samt för läge för station i enlighet bifogade kartor.
Yrkanden
Liza Kettil (S): att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
avslå förslag till beslut.
Mathias Johansson (SD), Carina Thorstensson (C): Bifall till Liza Kettils
(S) yrkande.
Christoffer Rungberg (M), Göran Nyberg (L), Jan Hognert (M): Bifall till
förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Liza Kettils
(S) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag
Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Justerandes sign

Ja
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

2(3)
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Kommunstyrelsen

Forts § 122
Ja-röster: 3
Nej-röster: 7
Avstår: 1
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå ärendet.
Protokollsanteckning
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige
Reservation
Jan Hognert (M) för gruppen.
Göran Nyberg (L).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(3)
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Dnr: KS 2020-000329

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Höghastighetsbana - Skagerrakkorridoren
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i detta tidiga skede i projektet godkänna fortsatt
utredning i föreslagen preliminär bansträckning genom kommunen samt för läge för
station i enlighet bifogade kartor.

Sammanfattning
Samverkansplattformen för Bohusbanans utveckling startade oktober 2018 utifrån
utvecklingsarbetet för Ett enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till dubbelspår,
inom ramen för Västra Götaland och Trafikverkets planering, ligger minst 20-30 år
bort i tiden och då endast dubbelspår till Uddevalla.
Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en transportkorridor via
väg E6 och en långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland cirka 2045.
En gemensam avsiktsförklaring mellan sex kommuner i norra Bohuslän fastställdes
i kommunstyrelsen 2020-03-09 och i kommunfullmäktige i 2020-04-27 i Munkedal.
De sex kommunerna är Kungälv, Stenungssund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil och
Strömstad. Syftet med avsiktsförklaringen är att kommunerna tillsammans ska dels
utreda bästa möjliga transportkorridor mellan Norge och Sverige samt skapa
förutsättningar för dubbelspår mellan Oslo och Göteborg.
Samtliga kommuner inom samarbetet medverkar i en politisk styrgrupp där
respektive ordförande i kommunstyrelsen ingår. Dessutom finns en så kallad
storgrupp där samtliga kommunstyrelsens presidier ingår. Därutöver finns en
operativ grupp som består av tjänstepersoner som fungerar som arbetsgrupp. För
Munkedals del ingår samhällsbyggnadschefen.
Nu behöver projektet gå in i nästa skede med fördjupade studier och en rad
utredningar som i sin tur ska vara ett underlag för dialog med länsstyrelsen.
I första han behöver en miljökonsekvensbeskrivning göras som ett underlag för
vidare hantering. Dessutom krävs framtagande av detaljplan, samråd och
granskning och beslut om bygglov. Ytterst kommer ett godkännande från
regeringen att krävas eftersom banan kommer att korsa en nationsgräns och
anslutas till befintliga transportsystem. En förutsättning för nästa steg är att varje
kommun fastställer en preliminär sträckning för banan och placering av stationer
inom respektive kommun.
Kommunstyrelsen erhöll information i samband md beslut av avsiktsförklaringen
2020-01-20 samt en fördjupad information 2021-01-11 och 2021-05-25. Därutöver
har information lämnats till LRF Munkedal, 2021-04-08 samt inbjudna
näringslivsrepresentanter 2021-05-20.
För att projektet ska komma in i nästa skede behöver en preliminär bansträckning
och stationsbyggnader identifieras i respektive kommun. I dag har Kungälv,
Uddevalla och Stenungssund tagit sitt beslut och kvar är Munkedal och Strömstad.

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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Munkedals kommun

2021-05-31

Sida
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Detta enskilda beslut innebär inga ekonomiska åtagande i dagsläget
Miljö
Projektets konsekvenser på miljön finns inte att beskriva i dagsläget utan är en del
i kommande utredningar
Folkhälsa
Höghastighetsbanan möjliggör ett utökad arbetsmarknadsområde vilket gör att
både individen och det lokala näringslivet påverkas positivt och därmed folkhälsan i
kommun
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för vidare hantering
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Munkedal

TANUM

Km 111+100
Hareberget 600 m
Gläborg tunneln 800 m
Öxnatunneln 900 m

MUNKEDAL

Håbytunneln 300 m
Munkedaltunneln 800 m

Gullmartunneln 300 m

Km 92+900

UDDEVALLA
LYSEKIL
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Munkedal

Km 111+100

Hareberget 600 m

Gläborg tunneln 800 m
Öxnatunneln 900 m
MUNKEDAL

Håbytunneln 300 m
Munkedaltunneln

800 m

Gullmartunneln

300 m

Km 92+900
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Uddevalla kommun

Munkedal kommun

Mjöveröd
Fultaga

Hålan

Fränneröd

Km 92+000

Km 92+500

Km 93+000
Småröd

17

Småröd

Km 93+000

Km 93+500

Gullmarn

Småröd

18

Km 94+000

Km 94+500

Brevik

Svinebacka

Gullmarn
SALTKÄLLAN
Småröd
Saltkällans Säteri

Gullmarn

19

Brevik

Km 95+000

Km 95+500

Km 96+000

Gullmarn
Saltkällans Säteri
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Gullmarn

Km 96+000

Km 96+500

Km 97+000

Foss Berg

Foss Berg

Frötorp
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Foss Västergård

Km 98+500

Km 98+000

Km 97+500

Foss Berg
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Foss Västergård

Km 99+500
Röstorp

Km 99+000

Kamstorp
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Säleby

Km 100+000

Km 100+500

Hogen

Km 101+000

Öxna

Foss

24

Km 101+000

Gläborg

Km 102+000

Hogen

Km 102+500

Håby Lycke
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26

Dingle

27

28

29

Depå

Depå
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunstyrelsen

§ 124

Dnr 2021-000137

Delårsrapport jan-apr 2021 Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 15,9 mnkr för perioden
januari-april 2021. För året prognostiseras ett resultat på 27,6 mnkr.
Budgeterat resultat är 14,5 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på
13,1 mnkr och därmed uppfylls det finansiella resultatmål som
kommunfullmäktige beslutat för 2021.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,0 mnkr.
Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat
underskottet på -6,9 mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden
prognostiserar underskott med -2,0 mnkr. Barn- och
utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning av budgetramen
med 5,8 mnkr vilket innebär att nämnden för helåret prognosticerar ett
resultat i nivå med budget. I rapporten återges de åtgärder nämnderna
genomför för att nå en ekonomi i balans.
Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att jämföra med
budget på 173 mnkr.
Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål är
varierande. Pandemins restriktioner har påverkat negativt för att kunna
genomföra del av måluppfyllande aktiviteter. Därför blir bedömningen av
måluppfyllelsen för inriktningsmålen att de är delvis uppfyllda. För en del
av verksamhetsmålen mäts måluppfyllelsen under hösten. Trenden kan
ändå sägas vara positiv under förutsättning av att
pandemirestriktionerna avvecklas och samhället går mer in i ett
normalläge under hösten.
Bedömningen av måluppfyllelsen av de finansiella målen är att alla inte
uppfylls. Målet om självfinansieringsgrad av investeringar uppfylls inte.
Om inte måluppfyllelsen ökar under resterande del av året, är risken att
kraven för god ekonomisk hushållning inte uppnås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delårsrapport januari-april 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för
Munkedals kommun för perioden januari-april samt att uppmana de
nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen, genomföra
åtgärder så att en ekonomi i balans uppnås.
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

2021-06-14

Kommunstyrelsen

Forts § 124
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för
Munkedals kommun för perioden januari-april samt att uppmana de
nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen, genomföra
åtgärder så att en ekonomi i balans uppnås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)
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Dnr: KS 2021-000137

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Delårsrapport januari-april för Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Munkedals kommun för perioden
januari-april samt att uppmana de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen,
genomföra åtgärder så att en ekonomi i balans uppnås.

Sammanfattning
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 15,9 mnkr för perioden januari-april 2021. För året
prognosticeras ett resultat på 27,6 mnkr. Budgeterat resultat är 14,5 mnkr vilket innebär en
budgetavvikelse på 13,1 mnkr och därmed uppfylls det finansiella resultatmål som
kommunfullmäktige beslutat för 2021.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,0 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den
största avvikelsen med ett befarat underskottet på -6,9 mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden
prognosticerar underskott med -2,0 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig
utökning av budgetramen med 5,8 mnkr vilket innebär att nämnden för helåret prognosticerar ett
resultat i nivå med budget. I rapporten återges de åtgärder nämnderna genomför för att nå en
ekonomi i balans.
Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att jämföra med budget på 173 mnkr.
Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål är varierande. Pandemins restriktioner
har påverkat negativt för att kunna genomföra del av måluppfyllande aktiviteter. Därför blir
bedömningen av måluppfyllelsen för inriktningsmålen att de är delvis uppfyllda. För en del av
verksamhetsmålen mäts måluppfyllelsen under hösten. Trenden kan ändå sägas vara positiv
under förutsättning av att pandemirestriktionerna avvecklas och samhället går mer in i ett
normalläge under hösten.
Bedömningen av måluppfyllelsen av de finansiella målen är att alla inte uppfylls. Målet om
självfinansieringsgrad av investeringar uppfylls inte.
Om inte måluppfyllelsen ökar under resterande del av året, är risken att kraven för god ekonomisk
hushållning inte uppnås.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

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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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
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 15,9
mnkr för perioden januari-april 2021. För året prognosticeras ett resultat på 27,6 mnkr. Budgeterat
resultat är 14,5 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 13,1 mnkr och därmed uppfylls det
finansiella resultatmål som kommunfullmäktige
beslutat för 2021.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till
-8,0 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största
avvikelsen med ett befarat underskottet på -6,9
mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar underskott med -2,0 mnkr. Barn- och
utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning
av budgetramen med 5,8 mnkr vilket innebär att
nämnden för helåret prognosticerar ett resultat i
nivå med budget.
Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att
jämföra med budget på 173 mnkr.
Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid
delåret till 54,9 procent, en liten ökning från
årsbokslutets 54,2 procent.
När det gäller Mål för god ekonomisk hushållning så
visar uppföljningen efter fyra månader att full
måluppfyllnad inte kommer att uppnås för vare sig
de finansiella målen eller verksamhetsmålen. Om
inte måluppfyllelsen ökar så riskerar kommunen att
inte uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning.

Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig.
I april 2021 ligger invånarantalet på 10 615.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Samhällsekonomin
I SKR:s ekonomiska rapport i maj görs följande
bedömning av samhällsekonomin. Trots omfattande
restriktioner och vågor av hög smittspridning
befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både
globalt och i Sverige. Under loppet av 2021
beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och
prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3
procent, vilket skulle innebära att raset från 2020
hämtas igen. Att BNP i princip hamnar på samma
nivå som två år tidigare – skulle normalt sett
beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den
berg- och dalbana som pandemin försatt
världsekonomin i framstår återhämtningen snarast
som en framgång, när man betänker de dramatiska
nedgångarna i ekonomierna under våren 2020.

Både i år och 2022 beräknas hög BNP-tillväxt. I
Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög
grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer
kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats
hårdast av restriktioner. Det ger med tiden en allt
starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i
Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i
antalet sysselsatta kommer dock att begränsas av
en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt
fler anställda går upp i arbetstid. Medelarbetstiden
kommer i år att drivas upp av dels ett lägre
nyttjande av systemet för korttidspermitteringar,
dels genom sjunkande sjukfrånvaro. Det kommer
att dröja flera år innan arbetsmarknaden är
återhämtad efter pandemin. Förutom ”mer arbete
per sysselsatt” i år och nästa år, antas krisen driva
på en strukturomvandling. Det kommer att vara en
stor utmaning att förbättra matchningen på
arbetsmarknaden, genom utbildning och
omskolning, för att bryta trenden för framförallt
utsatta gruppers arbetslöshet. En del av de jobb
som har gått förlorade kommer sannolikt inte
tillbaka. Trots en tämligen snabb svensk
konjunkturuppgång beräknas i scenariot andelen
arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före
pandemin. I den medelfristiga framskrivningen
ebbar lågkonjunkturen ut först 2024. Trots den
skarpa lågkonjunkturen och mycket omfattande
finanspolitiska satsningar står de svenska offentliga
finanserna starka. De stora underskotten i den
offentliga sektorns finansiella sparande 2020 och
2021 ändrar inte detta. Som andel av BNP var den
svenska offentliga bruttoskulden 2019 betydligt
lägre än i många andra länder. Och utvecklingen
under pandemin har inneburit en större
skulduppgång i omvärlden än i Sverige.

Skatteunderlaget
Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de
kommande åren. Det viktigaste måttet på
skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten
2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den
historiska utvecklingen under 2000-talet. Men det
förutsätter konjunkturell återhämtning samt att

pris- och löneökningarna på sektorns kostnader
förblir måttliga hela vägen fram till 2024.

Utmaningar väntar
Många utmaningar väntar kommuner och regioner
när pandemin klingar av. Det handlar om vård som
inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts
in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna
som har haft mycket stora utmaningar.

På sikt faller nivån på statsbidragen och den
ekonomiska utmaning som noterats under många år
blir allt tydligare ju längre sikt som kalkyler över
sektorns ekonomi sträcker sig. Att ekonomin för
närvarande är stark i kommunerna och regionerna
är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den
unika situationen. Det finns därför inget utrymme
för kommuner och regioner att låsa fast sig på en
kostnadsnivå som ligger för högt när statsbidragen
minskar. Det är nu snarare tillfälle att genomföra
åtgärder och satsningar som effektiviserar
verksamheterna och håller tillbaka
kostnadsökningarna på sikt.

Ett sätt att underlätta för både statens och
kommunsektorns planering skulle vara mer
långsiktiga beslut om statsbidragens utveckling.
Dessutom skulle en metod vid kriser och särskilda
händelser som påverkar skatteintäkterna negativt
kunna vara att staten garanterar en viss nivå på
skatteintäkterna och justerar statsbidragen med
hänsyn till detta, så att kommuner och regioner
vare sig blir över- eller underkompenserade och kan
planera sin verksamhet långsiktigt. Dagens situation
med oförutsedda och kortsiktiga bidrag är inte bra
för någon part. Stora överskott riskerar att driva
upp förväntningarna på verksamheterna i välfärden
på en nivå som inte är långsiktigt hållbar.

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 då staten minskar
det kortsiktiga satsningar som genomförts under
pandemin. 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.
Vi ser att det återhämtningen av ekonomin börjat
men frågan är hur stark den blir och hur snabbt den
kommer.
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Stort behov av investeringar
För Munkedals är investeringsvolymen på 553 mnkr
för perioden 2021–2023 enligt beslutad
investeringsplan. Det är viktigt att kommunen
framöver tar höjd för ökade avskrivningarna
kommer att innebära att det utrymmet minskar för
andra satsningar i den löpande verksamheten den
löpande verksamheten. I dagsläget är räntorna låga
och det kommer kvarstå kommande år vilket
underlättar för kommunen att klara investeringarna.
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. Kommunen
har de senaste åren haft ett resultat långt över 2%
vilket stärkt kommunens finansiella ställning.
Befolkningsutveckling
Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig och
nu ligger invånarantalet på 10 615 invånare.
Nedanstående tabell visar på utvecklingen för det
senaste året. Den stora ökningen ligger på invånare

Antal invånare
0–5 år

apr 20
627

6–15 år

1 228

apr 21
618
1 234

16–19 år

458

474

20–64 år
65–79 år
80+
Totalt

5 491

5 532

1958
782
10 544

1972
785
10 615

20-64 år och 65-79 år.

Födelsenettot är negativt och det beror på
sjunkande födelsetal. Antal invånare som avlidit
under perioden är mindre jämfört med 2020 trots
pandemin. Det är främst inrikes flyttningar som
ökar till kommunen. Tabellen nedan visar en
översikt över befolkningsförändringar under
perioden.

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
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Översikt
Befolkningsförändringar
Födelsetal
Dödsfall
Summa födelsenetto

apr 20
41
-40
1

apr 21
26
-29
-3

185
-170
15

196
-169
27

Invandring
Utvandring
Summa in- och utvandringsskillnad

30
-4
26

15
-3
12

Summa flyttningsförändring

41

39

Summa folkmängdsförändring

42

36

Inflyttning
Utflyttning
Summa inrikes flyttningsförändring

kan lämna sin villa för att flytta till en lägenhet i ett
centralt läge och sälja villan till en ung familj.
Det finns lediga villatomter till försäljning i alla
kommunens tätorter. Det kan bidra till en fortsatt
inflyttning av barnfamiljer.
Arbetsmarknad
Arbetslösheten har minskat jämfört med 2020. Det
gäller bara i kommunen.
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

apr 20
10,2%
10,0%
10,8%

apr 21
11.3%
9,8%
10,5%

Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd
Munkedal
Västra Götaland
Riket

apr 20
7,0%
7,5%
8,2%

apr 21
6,3%
7,7%
8,2%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18–24 år. Vi ser bara
mindre förändringar jämfört med 2020. Antalet
öppet arbetslösa uppgår till 12 i kommunen.
Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd, utrikesfödda
Munkedal
Västra Götaland
Riket

apr 20
23,7%
18,7%
19,9%

apr 21
20,0%
18,7%
19,5%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andel av den
registerbaserade arbetskraften 16–64 år (endast
utrikesfödda). I Munkedal uppgår antalet öppet
arbetslösa till 39 vilket är en minskning jämfört med
2020. Det är dock viktigt att kommunen fortsatt
fokuserar sina insatser inom området så att fler av
de utrikesfödda kommer i arbete.
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Händelser av väsentlig betydelse
Under rapportperioden har mycket av arbetet inom
kommunstyrelsens förvaltning präglats av
restriktioner på grund av pandemin. Strategin för
kommunens arbete har fortsatt varit att i stort följa
de direktiv som getts av folkhälsomyndigheten.
Medarbetare har under perioden i högre grad
distansarbetat för att minska smittspridningen.
En övergång till digitala möten har skett och det
gäller både såväl politiska möten som vanliga
arbetsmöten för tjänstepersoner.
Barn- och utbildning
Under perioden har pandemin påverkat
förvaltningen och tagit mycket kraft och energi i
verksamheterna. Covid-19 har bidragit till en ökad
sjukfrånvaro bland personalen och ökad
arbetsbelastning. Det signaleras att personalen nu
upplever en stor trötthet men också oro för
framtiden. Även bland dagbarnvårdarna har det
varit en del frånvaro till följd av pandemin. Signaler
om ökad ohälsa hos våra barn och unga ökar.
Rapporter om dåligt mående och suicidala tankar
och brist på framtidstro oroar i verksamheterna.
Personalen har hittills hanterat situationen
föredömligt utifrån införda åtgärder och planerar för
en fortlöpande pedagogisk verksamhet. Pandemin
har också inneburit att verksamheterna har ställt
om till att bli mer digitala. Personalen använder
digitala verktyg med större säkerhet. Spridd
korttidsfrånvaro och delvis distansundervisning
varvat med närundervisning på högstadiet och
gymnasiet har påverkat kontinuiteten negativt och
gjort undervisning ryckig och fragmentarisk.
Familjecentralen har fortsatt anpassa verksamheten
istället för att stänga ner. Det har erbjudits
föräldrastöd digitalt, enskilda träffar för föräldrar
och digitala föräldraträffar med olika tema.
Barnhälsan har erbjudit digitalt baserad fortbildning
och stöd till förskolorna.
Några enheter haft stora bekymmer med
skadegörelse som har det kostat mycket tid, kraft
och personella resurser att försöka förebygga och
förhindra.
Arbetet med den Strategiska planen går enligt plan i
verksamheterna. Det aktiva arbetet med att minska
den långa och problematiska skolfrånvaron hos
många elever har varit intensivt och visar på en
mycket positiv trend. På tre skolenheter startade
flexgrupper under hösten, i syfte att ge elever i
behov kvalificerat och kostnadseffektivt stöd. På
samtliga enheter har nu utvärdering visat på
mycket positiva effekter.
Välfärd
Under årets första kvartal har det varit stort fokus
på att fortsatt hantera Covid-19 pandemin och de

effekter som pandemin haft på verksamheterna.
Hemsjukvården har vaccinerat alla medborgare som
är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården
samt deras hushållskontakter, alltså samtlig i
hemsjukvården, hemtjänsten, SäBo och
LSS/personlig assistans. Varje medborgare har
behövt två vaccindoser vilket genererat mycket
personella resurser. Vaccinet har haft kort
hållbarhet och det har varit en snäv tidsram mellan
att sprutan levererats till kommunen tills dess den
måste stickas i en arm för att inte gå förbrukad.
Hälsobolaget erbjuder anställda inom Välfärden som
jobbar brukarnära vaccinering mot Covid19. Den
18/2 har 370 vaccinerats av totalt 388 beställda
doser vaccin. Detta innebär att
Välfärdsförvaltningen har en hög andel personal
som väljer att tacka ja till vaccination.
För att få balans i behovet av särskilt boendeplatser
och korttidsplatser fattades beslutet att
korttidsplatserna framöver kommer att beläggas på
Ekebacken. Dinglegården kommer då enbart bestå
av permanenta boendeplatser. Förändringen medför
en mängd synergieffekter då sjuksköterskor och
rehabpersonal kommer att utgå från samma lokaler.
Att slå ihop dessa verksamheter ses som en steg i
arbetet med omställning till den goda och nära
vården.
Försörjningsstöd har fortsatt att vara högt både i
Munkedal och nationellt. Framförallt med personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Pandemin
sätter stopp för utvecklingsarbetet och möjlighet till
arbete. Försörjningsstödsgruppen och Jobbcentrum
fortsätter att jobba och utveckla samverkan för att
stärka klienters möjlighet till arbete. Fortsätt arbete
sker i samverkan med Arbetsförmedlingen,
vuxenutbildningen och Jobbcentrum.
Under 2020 har antalet inledda utredningar inom
IFO ökat med 38% jämfört med året innan. Flera
grannkommuner ser liknande tendenser med
framförallt ökande anmälningar men också inledda
utredningar. Många ärenden är av komplex karaktär
och kräver stora arbetsinsatser. Anmälningarna har
främst ökat från skola och hälso-och sjukvården.
Samhällsbyggnad
Bollhallen är upphandlad och tilldelning är klar.
Arbetet kommer att påbörjas inom kort.
Partneringssamarbetet med Skanska fortsätter på
Hedekas skola. Projektering av Brudås förskola
pågår. Nytt utegym har byggts i Örekilsparken. Ett
stort fokus legat på vårt stora nationella projekt via
Vinnova och Livsmedelsverket - Ett nytt recept för
skolmåltiden. Projektet löper under 2021 och delvis
2022 och vi är en av fyra kommuner i Sverige som
deltar
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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 fyra inriktningsmål för
verksamheten och tre finansiella inriktningsmål. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision.
Inriktningsmålen för verksamheten konkretiseras i sin tur av varje nämnd i form av verksamhetsmål.

Alla ska vara anställningsbara
Förskolan anpassar utbildningen efter varje barns
behov. Personalen använder sig av centrala
barnhälsan där det finns specialpedagoger samt
logoped att tillgå när behov uppstår. I vissa fall
tillsätts resurspersonal. Majoriteten av
avdelningarna har utvecklar arbetet med
språkutvecklande arbetssätt och arbetet med tecken
som stöd och även bildstöd via InPrint har utökats.
Inom avdelning förskola följs insatserna utifrån den
antagna strategiska planen. Flertalet mått kan
redovisas först vid nästa delårsbokslut i augusti.
Utbyggnaden av 1-1 är nu helt genomförd i
grundskolan. I förskoleklass och på fritidshem finns
tillgång till IKT- verktyg. All tillsvidareanställd
personal har nu en dator som arbetsverktyg.
Utbildningsinsatser för personal är pågående för att
skapa en mer likvärdig kunskap och användning av
digitala verktyg. Under hösten har alla IKTpedagoger utbildats i Teams och under våren 2021
har de vidareutbildat sina kollegor på respektive
skolenhet. Digital distansundervisning har ökat, i
och med pandemin, vilket i sin tur har utvecklat och
ökat kunskaperna kring att använda digitala
lärverktyg hos både pedagoger och elever.

Inom förvaltningens 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 arbetsförmedling och har påverkats
negativt av deras omorganisation samt pandemin.
Timanställda erbjuds i den mån den mån det önskas
möjligheten att kombinera utbildning och arbete,
genom validering.
Personer som går ur etableringen ligger under
Arbetsförmedlingens ansvar och socialtjänsten får ej

styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta del
av, eftersom de då mister sin ersättning. Därför
krävs det ett nära samarbete mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen.
Jobbcentrum rekryterade två
arbetsmarknadskonsulenter för att kunna arbeta ut
personer som behöver stöd på arbetsmarknaden.
Den förväntade effekten av detta syns ännu inte,
effekten förväntas under 2021. Arbetet försvåras
fortfarande på grund av den rådande pandemi.
Som en del i kommunens inriktningsmål att "alla
ska vara anställningsbara" har SBF utrett
förutsättningarna för att erbjuda möjlighet till
lärling- och/eller traineeplatser.
Inom SBF samlas varierande yrken både med och
utan krav på utbildning och för att möta
förvaltningens behov av kompetensförsörjning kan
erbjudande av praktikplatser vara en väg att gå för
att attrahera framtida medarbetare, samtidigt som
kommunens invånare får möjlighet till praktisk
utbildning och vidareutveckling av kunskaper,
färdigheter och kompetenser som kan leda till
anställning.
Inom KFN är en arbetsgrupp är på upparbetning
med uppdrag att mejsla ut samarbetsytan, ta fram
metoder och mätbara mål och mätmetoder.
Inom kommunstyrelsen genomförs mätning av
måluppfyllelsen under hösten
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 traineeplatser
Vi ska arbeta för ökad folkbildning
Skapa förutsättning för nya former av
sysselsättning

Utfall
Delvis
uppfyllt
I hög grad
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Helt
uppfyllt
Helt
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Ingen
bedömning
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Ökad inkludering genom att fler har
sysselsättning

Ingen
bedömning

Skapa förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
Elevråd genomförs regelbundet på samtliga
skolenheter. Trygghetsvandringar genomförs på de
flesta F-6 skolorna och fritidshemmen.
Skolinspektionens skolenkät, som genomfördes
under läsåret i klass 5, klass 9 och på gymnasiet åk
2 visar att Munkedals kommun ligger väldigt väl till
jämfört med andra kommuner när det gäller
elevernas upplevelse av trygghet. I åk 5 (81%),
vilket är ett värde runt rikssnittet, i åk 8 (78%)
ligger värdet något över rikssnittet och på
gymnasiet (93%) ligger värdet långt över
rikssnittet.
Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad
närvaro. Närvaroplan med åtgärdstrappa har
implementerats, även på gymnasiet, och elevers
närvaro följs upp kontinuerligt i verksamheten och
på elevhälsomöten. Personal i verksamheten är
aktiv med att ringa hem för omsorgssamtal vid
frånvaro av eleverna. Regelbunden avstämning med
elevhälsan kring frånvarostatistik sker och kopplas
till insatser. Frånvaro över 20% har stadigt minskat
i grundskolan under hösten, trots pandemin.
Vårterminen 2020 låg frånvaron över 20% på 19%
av eleverna i grundskolan men nu ligger den på
knappt 10%.
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. Ledningsgruppen har valt att fokusera på
att bevara några viktiga och höga värden, så som
arbetstagarnas trivsel (4,34/5) och motivation
(4,36/5). Fokus på att förbättra återkoppling,
delaktighet, analys och mål-och kvalitetsarbete på
alla nivåer ingår också.
Inom VFN område kommer en plan för
brukarinflytande att arbetas fram under året. Ett
första möte med brukarorganisationer ska
genomföras inom snar framtid. Enhetscheferna har
fått i uppdrag att tillsammans med baspersonalen ta
fram förslag på hur brukarinflytandet kan ökas inom
förvaltningens verksamheter.
Inom SBN verksamhet Ny belysning vid
skolskjutshållplats vid Centrumskolan. Gatu- och
parkavdelningen har röjt bort sly och träd på sidan
av gång- och cykelbanor i Dingle och Munkedal för
ökad trygghet. Detta arbete fortsätter till hösten.
Omläggning av gc väg genom Centrumskolan
planeras. Till hösten planerar förvaltningen
punktinsatser gällande förbättrad belysning.
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Trygghetsvandring planeras att ske under den
mörkare delen av året.

KFN lyfter fram att de digitala kanalerna utnyttjas
allt mer och kommer allt fler tillgodo allt eftersom
kunskapsnivåerna ökar. Dialog och
relationsbyggande upprätthålls i väntan på lättande
av restriktionerna. Under hösten kommer
utvärdering att genomföras av arbetet med
digitaliseringens fördelar och nackdelar.
Inom kommunstyrelsen genomförs mätning av
måluppfyllelsen under hösten
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
Bra och attraktiva bostäder och
boendemiljöer

Delvis uppfyllt
Ingen
bedömning

Delvis uppfyllt
Delvis uppfyllt

Alla ska känna sig trygga i att få
det stöd som behövs utifrån behov
Förskolor och skolor samverkar med IFO, UPH och
BUP. På gymnasiet och vuxenutbildningen även med
AME och försörjningsstöd. SIP-möten upplevs
tydliga och framåtsyftande med barnets välmående
i fokus. Skola och IFO har utvecklingsdagar
tillsammans vilket skapar förståelse för varandras
professioner och underlättar kommunikation.
Arbetet med att ta fram en gemensam modell för
hur kommunen agerar när barn och unga behöver
insatser har försenats beroende på pandemin och
att flera chefer inom välfärd har slutat. Höstens
resultat visade att 79% av årets åk 3 bedöms ha
uppnått godtagbara kunskaper i ämnet svenska och
endast 53% av de som läser svenska som
andraspråk. Låg måluppfyllelse i svenska i åk 3 slår
mot fler ämnen ju högre upp i skolsystemet eleven
kommer, progressionen i alla ämnen är språkligt
beroende.
De insatser som görs utifrån Strategisk plan kring
språk, lässtärkande strategier och insatser,
användning av bildstöd mm ligger rätt i tiden och
syftar till att öka den sjunkande trenden i svenska.
Ytterligare analyser kommer att ske på EHT för att
identifiera vilka områden inom svenskan som ligger
lägre. Utifrån analysen planeras insatser både
enhetsvis och kommunövergripande.
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Möjligheten att skapa ny samverkan med
samhällsnyttiga organisationer har kraftigt
begränsats av de restriktioner som gäller kring att
samla eller träffa människor i pandemin.
Förvaltningen planerar att fortsätta arbeta med att
identifiera befintliga samarbeten och fokusera på
grupper där man inte nått framgång hittills. Arbetet
med att försöka stötta och ge förutsättningar att
mötas är fortfarande inte aktuell att bedriva i stor
skala.
Inom de särskilda boendena har man inte kunnat
genomföra anhörigträffar med anledning av covid19. 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.
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 måltidsavdelningen har man uppdaterat
hemsida och intranät. Byggt upp en helt ny
information för förskola, skola och äldreomsorgen.
Detta medför att det är lättare att hitta och förstå.
Samtliga avdelningar ser över sina sidor vilket
bedöms vara klart under året. Uppföljning av
antalet besökare på hemsidan kommer att ske i
slutet av året.
Plan, bygg och markenheten har under året
uppdaterat sina sidor.
Det finns förväntan kring lättnader av restriktioner
kopplade till Covid-19. Alla besökare och användare
av vår verksamhet påtalar en längtan av att åter ta
del av verksamheterna live.
I digitala kanaler lyfts mötesplatser fram och i
pandemitider mest i form av platser
utomhus. "Grejen med Munkedal" tar ansvar för att
lyfta fram alla kommunens mötesplatser både
inomhus och utomhus.
En fysisk lokal har säkrats för motorintresserande
ungdomar och portarna har öppnats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bistått med att
få fram lokal kring den tänkta samlingsplatsen
"Garaget". Det som nu återstår är att säkra
relationerna som gör att platsen blir attraktiv för
den avsedda gruppen. Detta kommer att kräva ett
hårt relationsbyggande arbete av personalen.
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Inom kommunstyrelsen genomförs mätning av
måluppfyllelsen under hösten
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
Vi ska stödja och inspirera invånarnas
engagemang i att skapa en aktiv fritid
God tillgänglighet, service och bemötande

Ej uppfyllt
I hög grad
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Ingen
Bedömning

Munkedal ska bidra med minskad
klimatpåverkan
Plan för källsortering finns på samtliga
verksamheter. Alla verksamheter har ännu ej
möjlighet till källsortering då det inte finns kärl. På
flera enheter källsorterar verksamheten men vid
sophanteringen läggs allt i en och samma container,
vilket skickar fel signaler till barn och verksamhet.
Samtliga verksamheter har genomfört flertalet
aktiviteter inom området hållbar livsstil. Några
exempel är drogförebyggande arbete och
temadagar, batterijakt, samlad skolmåltid, TEMA
utifrån "Lärande för hållbar utveckling (LHU).
Ett nytt samverkansprojekt med Kostenheten har
inletts under året. Syftet är att skapa starka
ledstänger mellan hållbarhet, pedagogisk, ökad
hälsa och välmående samt ökad måluppfyllelse.
Enheterna källsorterar i den mån det är möjligt och
förutsättningar finns. Arbetsmarknadsenheten
arbetar till stor del med återbruk och källsortering.
Stora delar av daglig verksamhet och jobbcentrum
bygger på återbruk, här finns två
secondhandbutiker och huvuddelen av allt material
som verksamheterna använder härstammar från
återvunnit material. Daglig verksamhet är också
behjälplig när det kommer till källsortering, då de
hjälper till att köra källsorterat material till
återvinning för gruppbostäderna samt på Forum.
Hemtjänsten är behjälpliga om brukaren så önskar
och förutsättningar finns. I övrigt så uppmuntras
personalen att applicera ett miljötänk där så är
möjligt.
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Inom SBN är inga nya inköp gällande arbetsfordon
eller personbilar är planerade. Men om behovet
uppstår så kommer klimatpåverkan beaktas.

bidrag, ska lägst uppgå till 2 procent.
Årsprognosen ligger på 3,7 procent, vilket innebär ett
bra utgångsläge för att målet ska kunna uppfyllas
under perioden.

Inom Samhällsbyggnads egna verksamheter pågår
källsortering i hög grad. För resterande
förvaltningar pågår arbete i samverkan med Rambo.
Uppföljning av energiförbrukning för 2021 sker i
samband med årsbokslut. Utfasningen av
miljöfarliga kemikalier är genomförd.

Investeringsmål – Självfinansieringsgraden
av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 procent,
i genomsnitt under planperioden.
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar
beräknas 2021 uppgå till 92 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

KFN:s verksamhet har drabbats av
pandemirestriktionerna. Nedstängning av
Kommunhuset Forum har möjligheten för att låna
cyklar varit stängd. Personalen har inte givits
utrymme att planera för digitalt event med fokus på
hållbarhet då andra event har prioriterats.
Kontakt är initierad och personal har varit på
studiebesök på Uddevallas Fritidsbank för att dra
erfarenheter av sådan verksamhet. Förvaltningen
har kontakt med hyresvärdar i centrala Munkedal
och har tittat på lokal. Den tilltänkta fastigheten har
dock ny ägare sedan en kort tid och därför kommer
ny kontakt att etableras. Nästa steg blir att ta
kontakt med Arbetsmarknadsenheten och planera
för en ev. verksamhet.
Inom kommunstyrelsen genomförs mätning av
måluppfyllelsen under hösten.
Verksamhetsmål

Utfall

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

Delvis
uppfyllt

Alla våra enheter ska källsortera efter bästa
förmåga

Delvis
uppfyllt

Vi ska öka andelen fossilfritt drivmedel

Ej
uppfyllt

Vi ska skapa förutsättningar för kommunens
verksamheter att minska sitt klimatavtryck

Delvis
Uppfyllt

Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil
Klimatpåverkan ska beaktas inför politiska
beslut
Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska
sin klimatpåverkan ska öka

Ej uppfyllt
ingen
bedömning
ingen
bedömning

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 2021.
Resultatmål - Det genomsnittliga resultatet
under planperioden, i förhållande till skatter och
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Resultatmål budget 2021
Finansiella resultatmål är antagna av kommunfullmäktige i budget 2021 (MRP). Utgångspunkten
för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen
ovan. De finansiella resultatmålen gäller för 2021.
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

Mål 2021

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

14,4 mnkr

27,6 mnkr

100 %

92 %

Investeringsmål: Självfinansieringsgrad
av reinvesteringar ska minst uppgå till
100 %

Prognos 2021

Skuldsättning: Under 2021 ska överskott
och intäkter av engångskaraktär ska
användas till att amortera på
låneskulden.

Sammanfattning god ekonomisk
hushållning
Två av tre finansiella inriktningsmål kan, utifrån
nuvarande prognos, uppfyllas under planperioden.
Årets resultat beräknas uppgå till 3,7 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 2021 är viktig förutsättning för att
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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
96,4 procent vilket är en viss förbättring jämfört
med bokslut 2020 och en bra nivå.
Varken för de finansiella målen eller för verksamhetsmålen visar uppföljningen efter fyra månader
på full måluppfyllnad. Om inte måluppfyllelsen ökar
så riskerar kommunen att inte uppfylla kraven för
god ekonomisk hushållning.
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Resultat och ekonomisk ställning
Kommunen redovisarar för perioden ett positivt
resultat om 15,9 mnkr och prognosen visar på ett
resultat om 27,6 mnkr. I jämförelse med budget
innebär det en positiv avvikelse på 13,1 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till
96,4 procent i förhållande till skatter och
statsbidrag.
Nyckeltal som är kopplade till finansiell analys finns
på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten
görs endast en kortfattad och förenklad finansiell
analys.
Årets resultat
För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter
och kostnader. Måttet som används här är resultatet före jämförelsestörande poster. Detta resultat
innehåller alla kommunens löpande kostnader och
intäkter och bör i förhållande till skatter och
statsbidrag ligga mellan 2–3 procent över en längre
tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en
kommun av att finansiera större delen av sin
tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur
leder till att kommunen kan bibehålla sin finansiella
handlingsberedskap på kort och lång sikt.
För 2019 och 2020 uppgick årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag till 4,2 respektive
4,1 procent. Prognosen för 2021 är 3,7 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 93 procent för 2019 och
67 procent för 2020. Prognosen för 2021 ser på
grund av den höga investeringsvolymen ut att landa
på 53 procent. Trots detta kommer kommunen för
åren 2019 – 2021 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. 2020 uppgick soliditeten
till 22,9 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 så beräknas
soliditeten förbättras ytterligare och uppgå till 27,5
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.
Fram till 2019 redovisade kommunen en stark
kassalikviditet. Under 2020 försämrades kommunens likviditet. 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 59
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 2020 uppgå till
425 mnkr. Under 2021 beräknas borgensåtagandet
till 422 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 189 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 april 2021 / Avstämning
finanspolicy
Finansavsnittet avses informera om kommunens
finansiella ställning. Rapporten gäller för perioden
januari – april 2021

Balanskravsutredning
Balanskravet är enligt kommunallagen att
intäkterna ska överstiga kostnaderna.
Bokslut

Prognos

(belopp i mnkr)

2020

2021

Resultat

29,0

27,6

Avgår reavinst

-1,1

0,0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

27,9

27,6

Skuldhantering
Kommunens lån (exklusive lån för leasingfordon)
uppgår 2021-04-30 till 105 mnkr. Genomsnittsräntan är 0,16 procent. Nuvarande räntebindningsoch kapitalbindningstid är 1,25 år.

Medel till RUR

0,0

0,0

Medel från RUR

0,0

0,0

Balanskravsresultat

27,9

27,6

Då kommunen har en god likviditet innebär det att
det för året inte kommer vara aktuellt med
nyupplåning.

Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat
på 27,9 mnkr. Efter avräkning av reavinster förväntas balanskravsresultatet för 2021 hamna på 27,9
mnkr. Prognostiserat resultat enligt balanskravet är
13,1 mnkr högre än budget och 0,3 mnkr lägre än
föregående år.

Likvida medel
Likvida medel på koncernkontot uppgår till för
närvarande till 103 mnkr vilket är oförändrat sedan
årsskiftet och innebär att kommunen fortsatt har en
stark likviditet.

Tillsammans med Munkedals Bostäder AB, Munkedal
Vatten AB och Rambo AB uppgår lånen till 490
mnkr. Av dessa är 130 mnkr räntesäkrade genom
ränteswappar.
Finanspolicyns krav är uppfyllda. Kommunen har
som tidigare enbart lån från Kommuninvest. Mer
detaljerad information återfinns i Bilaga 1.

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Balanskrav

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 13 av 23

47

Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro
jan -april
2019

jan-april
2020

jan -april
2021

Totalt hela kommunen

8.3

10.3

10,0

Kommunstyrelsens förvaltn.

5.6

2.9

4.8

Samhällsbyggnadsförvaltn.

7.7

5.2

4.6

Barn- och utbildningsförv.

6.6

9.1

10.3

Välfärdsförvaltningen

10.6

14.3

12.3

Kultur- och fritidsförvaltning

1.9

2.6

0.8

Andel >60 dagar

50%

48%

45%

Sjukfrånvaro (%)

Kommunen har en sjukfrånvaro på 10 procent
under perioden januari-april 2021 och ligger i nivå
jämfört med motsvarande period 2020 (10,3
procent).
På grund av Covid-19-situationen är det ingen
större skillnad mellan 2020 och 2021 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
15.
Totalt hela kommunen (%)

jan -april 2020

jan -april 2021

Dag 2 – 14

3,4

3,4

Dag 15 - 59

1,5

1,1

>60 dagar

5,5

5,5

Sjuklönekostnader, tkr

jan -april 2020

jan -april 2021

Totalt

4 014

3 416

Sjuklön dag 2-14

3 689

2 972

325

444

Sjuklön dag 15-21

Sjukfrånvaro dag 2-14 ligger på samma nivå som
föregående år och dag 15-59 har minskat med 0,4
procentenheter jämfört med 2020. Detta gör att
sjuklönekostnaderna är cirka 600 tkr lägre i år än
2020 samma period.
Den största ökningen har skett i februari och april.
Sjukfrånvaro varje månad ligger i nivå med 2020,
vilket även långtidssjukfrånvaron gör. Insatser för
att minska både korttids- och 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 10,3 procent
från 9,1 procent 2020, där skolorna ligger på 9,7
procent (8,9 procent, 2020) och förskolorna ligger
på 12,6 procent (10,2 procent, 2020). Förutom att

Covid-19-situationen har påverkat korttidssjukfrånvaron har även långtidssjukfrånvaron ökat och
ligger på 44 procent (40 procent, 2020)
Inom välfärdsförvaltningen ligger sjukskrivningstalet
på 12,3 procent jan-april 2021, vilket är lägre än
föregående år (14,3 procent, 2020). Dock är sjuktalet i sig fortfarande högt, eftersom förvaltningen
återkommande har höga sjuktal. Sjukfrånvaron för
avdelning vård- och äldreomsorg ligger på 10,7
procent (14,8, 2020), avdelning stöd på 16,9
procent (14,7, 2020) och avdelning IFO på 6,6
procent, (11,5, 2020). Inom avd stöd kan noteras
att sjukfrånvaron har ökat och ligger på en mycket
hög nivå och beror dels på organisatoriska orsaker.
Långtidssjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå,
som föregående år, det vill säga 47 procent.
Samhällsbyggnadsförvaltningen går även i år mot
strömmen och har under perioden mot motsvarande
år sänkt sin sjukfrånvaro från 5,2 procent till 4,6
procent. Förvaltningens korttidssjukfrånvaro har
minskat, men långtidssjukfrånvaron har däremot
ökat och ligger på 37 procent (33 procent 2020).
Kommunstyrelsens förvaltning har dock ökat något
från föregående år och ligger på 4,8 procent från
2,9 procent. En förklaring till detta är att långtidsfrånvaron har ökat något.
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 även i år 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. Av dessa är mertalet
timavlönade vilket fortsatt påvisar att förvaltningen
använder sig av många tim- och visstidsanställningar. Förvaltningen behöver fram för allt öka
insatserna i tidigt skede för att minska sjukfrånvaron. Även inom förskoleverksamheten ses den
högsta sjukfrånvaron bland medarbetare som har
tidsbegränsade anställningar.
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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.

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

Bokslut april
2020
43,7
-260,0
-216,3
-7,8
-224,1
154,1
70,7
0,7
1,0
-1,7
0,0

Kommunen
Bokslut april
Budget
2021
2021
46,0
-270,1
-224,1
-687,8
-8,6
-25,2
-232,7
-713,0
169,1
494,2
79,4
232,1
15,8
13,3
0,3
1,6
-0,2
-0,4
15,9
14,5

Prognos
2021

-687,2
-26,5
-713,7
501,8
238,2
26,3
1,6
-0,3
27,6

Extra ordinära poster
Periodens resultat

Resultatet för kommunen under årets fyra första
månader uppgår till 15,9 mnkr vilket är 15,9 mnkr
bättre än samma period 2020. Helårsprognosen
beräknas till mnkr.
Intäkterna under perioden har ökat med 2,3 mnkr
eller 5,4 procent jämfört med samma period
föregående år. Intäkter från fastighetsförsäljning
har ökat med 1,4 mnkr och statsbidrag, har ökat
med 3,1 mnkr. Ersättning från Försäkringskassan
för personliga assistenter har ökat 0,8 mnkr.
Kompensation för höga sjuklönekostnader i
samband med Covid-19 uppgår till 2,1 mnkr.
Kostnaderna under perioden har ökat med 10,1
mnkr eller 3,9 procent. Personalkostnaderna har
ökat 3,8 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent.
Kostnaderna för månadslön inklusive sociala
avgifter har ökat med 2,7 mnkr och timlönekostnaderna har okat med 1,7 mnkr. Sjuklönekostnaderna har minskat 0,8 mnkr eller 20,9 procent
vilket till största delen beror på minskad påverkan
av Covid-19. Pensionskostnaderna inklusive

0,0

15,9

14,5

27,6

löneskatt har ökat marginellt. Kostnader för
bostadsanpassning har ökat 0,8 mnkr vilket
motsvarar en ökning med 125 procent. Fastighetskostnaderna har ökat 2,2 mnkr främst genom högre
kostnader för snöröjning och uppvärmning.
Verksamhetens nettokostnader har, exklusive effekt
av fastighetsförsäljning, ökat 3,8 procent jämfört
med samma period förgående år. Skatte-och
bidragsintäkter har ökat med 10,5 procent. Den
stora ökningen av skatteintäkterna jämför med
samma period föregående år beror på att då, i
pandemins inledningsskede, befarades stora
negativa slutavräkningar. Skatteintäkterna är
beräknade utifrån SKR:s aprilprognos.
De finansiella intäkterna har minskat 0,7 mnkr
vilket beror på att Munkedal Vatten har löst sitt lån
hos kommunen. Minskning av finansiella kostnader
beror på att under hösten 2020 löste kommunen in
samtliga ränteswappar i förtid vilket innebar att den
genomsnittliga räntesatsen sjönk från 2,51 procent
till 0,16 procent.
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Balansräkning
Balansräkning
(Belopp i mnkr)

Kommunen
Bokslut
dec 2020

Bokslut
apr 2021

10,9

10,6

364,9
28,1
45,1

Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

449,0

369,6
27,0
45,1
452,3

Omsättningstillgångar:
Lager och exploatering
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

53,4
56,3
103,5
213,2

54,8
67,3
103,0
225,1

Summa tillgångar

662,2

677,4

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- varav periodens resultat
Summa eget kapital

351,3
29,0
351,3

367,2
15,9
367,2

10,5
10,5

10,9
10,9

112,0
9,3
179,1
300,4

111,1
9,2
179,0
299,3

662,2

677,4

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Summa avsättningar
Skulder:
Långfristiga lån
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Kommunens balansomslutning har ökat 15,2 mnkr
sedan årsbokslutet. Anläggningstillgångarna har
ökat 3,3 mnkr. Investeringstakten under första
tertialet har dämpats och under perioden har det
investerats 12,1 mnkr, exklusive exploatering,
jämfört med 26,6 mnkr under samma period
föregående år.
Omsättningstillgångarna har ökat 11,9 mnkr sedan
årsskiftet vilket till största delen beror på ökning av
kortfristiga fordringar. Kommunens del, i det med
bolagen gemensamma koncernkontot, har ökat 0,8
mnkr.
Kommunens likviditet i delårsbokslutet uppgår till
95,1 procent, en ökning från årsbokslutets 89,2
procent.

De långfristiga skulderna har minskat 0,9 mnkr
vilket beror på minskning av långfristig leasingskuld
för kommunens fordon. Det har i övrigt inte skett
någon amortering eller nyupplåning under perioden.
Kommunens reverslån på 104,7 mnkr har en
genomsnittlig kapital- och räntebindning på 1,25 år.
De kortfristiga skulderna är oförändrade sedan
årsskiftet.
Kommunens soliditet är vid delåret 54,2 procent, en
liten ökning från årsbokslutets 53,1 procent.
Ökningen beror på periodens resultat. För helåret
beräknas soliditeten öka till 54,9 procent.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
(mnkr)

Jan-apr
2021

Budget
2021

Prognos
2021

Kommunstyrelsen

0,0

4,3

3,9

Datasystem / digitala verktyg

0,0

4,3

3,9

Samhällsbyggnadsnämnden

12,1

160,1

92,4

Mark och exploatering

2,0

14,2

10,8

- varav Vadholmen

0,6

2,6

3,5

- varav Bergsäter

0,9

3,9

3,9

Gator och vägar

1,3

10,0

7,9

Parker och badplatser

0,4

0,5

0,5

Barnomsorgsfastigheter

0,4

34,7

13,0

Skolfastigheter

5,2

60,0

37,0

5,0

60,0

35,0

Utvecklingscentrum Munkedal

- varav Hedekas skola

2,0

4,0

4,0

Äldreomsorgsfastigheter

0,0

2,5

0,0

Övriga fastigheter

0,6

32,7

17,7

0,5

28,0

13,0

Maskiner och inventarier

- varav Bollhall Kungsmark

0,2

1,5

1,5

Barn- och
utbildningsnämnden

1,5

4,1

2,9

Inventarier Hällevadsholms
skola

1,4

1,0

1,4

Maskiner och inventarier övrigt

0,1

3,1

1,5

Välfärdsnämnden

0,4

3,4

3,4

Inventarier

0,4

2,7

2,7

Datasystem

0,0

0,7

0,7

Kultur- och fritidsnämnden

0,0

1,4

0,4

Konst

0,0

0,1

0,1

Inventarier

0,0

1,3

0,3

14,0

173,2

102,9

Varav nyinvesteringar

2,9

85,4

44,4

Varav reinvesteringar

11,1

87,8

58,5

Summa investeringar

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Årsbudgeten 2021 för investeringar är 173,2 mnkr
inkluderat resultatöverföring från 2020. De totala
investeringsutgifterna för årets första fyra månader
uppgå till 14,0 mnkr, varav 2,9 mnkr avser
nyinvesteringar och 11,1 mnkr reinvesteringar.
Kommunfullmäktiges resultatmål 2021 för
investeringar är att reinvesteringar ska ha en
självfinansieringsgrad på 100 procent.
Självfinansieringsgraden för reinvesteringar 2021
beräknas uppgå till 92,5 procent vilket innebär att
resultatmålet 2021 inte kommer att uppfyllas.
Kommunstyrelsen
Årets investeringar avser i första hand datasystem
och digitala verktyg. Av årets budget på 4,3 mnkr
beräknas att 3,9 mnkr kommer att nyttjas.
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden svarar för större delen av kommunens
investeringar. Inom mark och exploatering har det
förutom Vadholmen bland annat investerats i
detaljplaner för nya exploateringsområden.
Investeringar inom gator och vägar avser i första
hand gatubelysning. Maskiner och inventarier avser
fordon inom park och skog samt utrustning inom
kostverksamheten. Av den totala budgeten på
160,1 mnkr är prognosen att 92,4 mnkr kommer att
tas i anspråk under året.
Barn- och utbildningsnämnden
Periodens investeringar består av inventarier och
utrustning på Hällevadsholms skola. Av året budget
på 4,1 mnkr beräknas 2,9 mnkr tas i anspråk.
Välfärdsnämnden
Periodens investeringar utgörs av inventarier till
Allégården. Prognosen är att årets budget kommer
att nyttjas i sin helhet.
Kultur- och fritidsnämnden
Större delen av budgetanslaget avser kommande
utgifter för inventarier till den nya bollhallen.
Prognosen är att detta anslag inte kommer att
nyttjas förrän nästa år.
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Prognos helår 2021
Driftredovisning

Bokslut

Prognos

Budget

Avvikelse

(Belopp i mnkr)

2020

2021

2021

2021

Nämnd
Kommunfullmäktige

-1,4

-1,3

-1,2

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

0,0

Överförmyndare

-1,0

-1,1

-1,2

0,1

Revision
Kommunstyrelsen

-1,0

-0,9

-0,9

0,0

-52,6

-54,0

-54,5

0,5

Samhällsbyggnadsnämnden

-32,9

-31,0

-29,0

-2,0

Barn- och utbildningsnämnden

-287,9

-299,9

-299,9

0,0

Välfärdsnämnden

-275,2

-285,7

-278,8

-6,9

-16,1

-17,6

-18,0

0,4

-668,2

-691,6

-683,6

-8,0

Valnämnd och Jävsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden
Summa nämndverksamhet
Gemensamma kostnader och intäkter

-5,4

-22,1

-29,4

7,3

-673,6

-713,7

-713,0

-0,7

Skatteintäkter

481,5

501,8

494,2

7,6

Generella statsbidrag och utjämning

225,9

238,2

232,1

6,1

33,8

26,3

13,3

13,0

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

3,3

1,6

1,6

0,0

Finansiella kostnader

-8,1

-0,3

-0,4

0,1

Resultat efter finansiella poster

29,0

27,6

14,5

13,1

Årets resultat

29,0

27,6

14,5

13,1

Helårsprognosen för Munkedals kommun är 27,6
mnkr vilket är 13,1 mnkr bättre än det budgeterade
resultatet på 14,5 mnkr.
Nämnderna
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till
-8,0 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största
avvikelsen med ett befarat underskottet på -6,9
mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar underskott med -2,0 mnkr. Barn- och
utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning
av budgetramen med 5,8 mnkr vilket innebär att
nämnden för helåret prognosticerar ett resultat i
nivå med budget.
Finansförvaltningen
Gemensamma verksamhetskostnader
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha
ett överskott på 7,3 mnkr mot budget. Av fullmäktiges förfogandepost återstår 0,2 mnkr och av
utrymmet för volymökningar beräknas 5,4 mnkr ej
utnyttjas. Av utrymmet för ökade kapitalkostnader
beräknas att 2,0 mnkr ej tas i anspråk. Övriga
poster visar ett underskott på 0,3 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Slutavräkningen för 2020 års skatteintäkter
beräknas bli positiv med 2,7 mnkr. Även
skatteintäkterna 2021 har en positiv prognos med
4,9 mnkr. Utjämningsbidragen beräknas överstiga
budget med 7,2 mnkr men fastighetsavgiften ser ut
att avvika negativt med -1,1 mnkr. Totalt för
skatte- och bidragsintäkter ligger prognosen på ett
överskott på 13,7 mnkr.
Finansiella intäkter och kostnader
För finansiella intäkter beräknas ett utfall i nivå med
budget. Räntekostnaderna för perioden januari-april
2021 ligger något under budgeterade kostnader och
prognosen på helår ligger på en positiv avvikelse
med 0,1 mnkr.
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Ekonomisk analys nämnder
Kommunstyrelsen
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 20
6,7
-9,8
-14,5
-17,6
17,9
0,3

Bokslut
apr 21
6,3
-9,8
-13,8
-17,3
18,2
0,9

Prognos
2021

Barn- och utbildningsnämnden
-54,0
54,5
0,5

Förvaltningen redovisar per april ett utfall på 17,3
mnkr och en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr.
Största överskottet finns inom administrativa avdelningen och kommundirektörens ansvarsområde.
Förvaltningens intäkter är lägre jämfört med samma
period föregående år. Detta beror främst på interna
intäkter för datorer inom administrativa avdelningen. Övriga verksamhetskostnader är 0,7 mnkr
lägre än föregående år. Avvikelsen beror främst på
högre kostnader föregående av avseende
datakostnader.
För hela 2021 prognosticeras ett positivt resultat på
0,5 mnkr bättre än budget.
Samhällsbyggnadsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 20
35,9
-18,1
-27,6
-9,8
10,1
0,3

Bokslut
apr 21
36,3
-18,6
-29,5
-11,8
9,7
-2,1

finns andra åtgärder som kan vidtas utan att
påverka uppdraget att tillgodose måltider utan att
detta påverkas

Prognos
2021

-31,0
29,0
-2,0

Nämnden redovisar per april ett utfall på 11,8 mnkr
vilket ger en negativ budgetavvikelse på 2,1 mnkr.
Nämndens totala intäkter är 0,4 mnkr högre i år än
jämfört med samma period föregående år. Den
största skillnaden avser de bidragsrelaterade
intäkterna vilket till stor del beror på de riktade
bidragen för Covid-19. Nämndens totala kostnader
är 2,4 mnkr eller 5,2 procent högre jämfört med
föregående år fördelat på personalkostnader, köp av
verksamhet och övriga kostnader
Årsprognosen för nämnden är ett underskott på 2,0
mnkr till följd av ökade kostnader för bostadsanpassning samt pandemins påverkan på måltidsavdelningens verksamhet.
Åtgärder
Bedömningen är att gällande årsprognos angående
ökade kostnader för bostadsanpassning, så är det
inga kostnader som verksamheten kan påverka då
detta styrs utifrån behovet av kommunens
invånare. Detta är en väntad trend då utvecklingen
har en direkt koppling till kommunens inriktning om
att fler skall vårdas i hemmet. Kostnadsutvecklingen
kommer troligen även att fortsätta i samma riktning
även kommande år. Måltidsavdelningens prognosticerade underskott bygger på uteblivna externa
intäkter till följd av rådande pandemi.
Bidragsansökan från Socialstyrelsen kommer att ske
likt föregående år om det beviljas. Eventuella
statliga bidrag kan komma att förbättra kommande
prognoser. I övrigt så ser inte verksamheten att det

Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 20
18,5
-68,0
-46,4
-95,9
93,7
-2,2

Bokslut
apr 21
16,9
-68,0
-47,5
-98,6
99,3
0,7

Prognos
2021

-299,9
299,9
0,0

Barn- och utbildningsnämnden har per april månad
ett utfall om 98,6 mnkr vilket ger en positiv
avvikelse med 0,7 mnkr mot budget. Anledningen
till överskottet är den tillfälliga utökning av ram till
grundskolan på 5,8 mnkr som beslutades av
kommunfullmäktige i april. Gymnasiet visar ett
underskott om 1,5 mnkr per april månad där hög
bemanning ses som den främsta anledningen.
Åtgärder är vidtagna som får effekt först till hösten.
Uppbokade merkostnader för Covid-19 uppgår per
april månad till 1,7 mnkr. Verksamheterna har blivit
kompenserade för höga sjuklönekostnader från
Försäkringskassan motsvarande 1,1 mnkr.
I jämförelse med samma period föregående år har
intäkterna minskat med 1,6 mnkr. Trenden med
minskade externa bidrag håller i sig och har minskat
med 0,7 mnkr. Merparten av minskningen syns
inom gymnasiet och grundskolan. Orsaken är att
nyanlända elever som är asylsökande eller som är
nyanlända och faller under det så kallade
schablonbidraget har blivit färre. Även riktade
insatser från Skolverket har blivit färre till antal och
några av anslagen har upphört helt. Försäljning av
verksamhet har minskat 0,7 mnkr jämfört med
föregående år, vilket bland annat kan härledas till
färre elever från annan kommun som går på
Processtekniska gymnasiet.
För helåret prognosticeras ett resultat i nivå med
budget. En förbättring med 5,1 mnkr i jämförelse
med årsprognosen efter februari genom att
nämnden fått en tillfälligt utökad ram.
Åtgärder
Åtgärder, beskrivning
Neddragning av 6,2 tjänst inom Im och
Processtekniska gymnasiet
Neddragning av 4,1 tjänst inom
Vuxenutbildning
Neddragning av 1,75 tjänst
Centrumskolan
Summa

tkr
1 680
1 100
360

Hel/halvårseffekt
5 månader
2021
5 månader
2021
5 månader
2021

3 140

Åtgärder inom Im och Processtekniska gymnasiet
som presenteras i tabellen ovan kommer att ge
minskade personalkostnader om 4,0 mnkr på helår
2022. I och med att elevantalet minskar på Im är
en neddragning av personalkostnader nödvändig,
men det kommer bli en ökad kostnad för köp av
gymnasieplats istället. De åtgärder som i år
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genomförs inom vuxenutbildning väntas ge en
helårseffekt 2022 om 2,6 mnkr. Både gymnasiet
och vuxenutbildningen förväntas ha budget i balans
2022. Under 2020 gjorde grundskolan neddragning
med ett 20-tal tjänster för budget i balans.
Centrumskolan har emellertid varit tvungna att göra
sin neddragning succesivt och en minskning med
1,75 tjänst from hösten är därför nödvändig. Den
planerade neddragningen förväntas ge en
helårseffekt om 0,9 mnkr på helår 2022.
Grundskolan har för budgetåret 2021 fått en
tillfälligt utökad ram om totalt 7,5 mnkr. Åtgärder
för en eventuell minskning av densamma inför 2022
har ännu inte påbörjats men kommer innebära stora
förändringar och påverkan för verksamheten.
Välfärdsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 20
14,8
-71,4
-35,3
-91,9
91,3
-0,6

Bokslut
apr 21
17,6
-76,7
-36,4
-95,5
92,9
-2,6

Prognos
2021

-285,7
278,8
-6,9

Välfärdsnämnden har per april månad ett utfall om
95,5 mnkr vilket ger en negativ avvikelse med
2,6 mnkr mot budget. Största underskottet finns
inom Vård och omsorg samt försörjningsstöd.
Åtgärder är vidtagna som får effekt först i slutet av
året.
Uppbokade merkostnader för Covid-19 uppgår per
april månad till 3,8 mnkr. 0,7 mnkr avser utökade
kostnader för skyddsutrustning, 3,0 mnkr avser
personalkostnader. Verksamheterna har blivit
kompenserade för höga sjuklönekostnader från
Försäkringskassan motsvarande 1,1 mnkr samt från
Socialstyrelsen för merkostnader avseende 2020
med 0,7 mnkr. Nämnden har även återsökt
merkostnader på 0,8 mnkr avseende december
2020, dessa är ej med i resultatet per april men
ingår i prognosen för helåret.
Intäkterna för perioden januari till april 2021 är 2,8
mnkr högre jämfört med samma period 2020.
Anledningen är de ökade bidragen från staten.
Personalkostnaderna har ökat 5,3 mnkr för perioden
jämfört med föregående år. Kostnader för vikarier
och mertid, var höga i januari och februari som en
följd av att förvaltningen var hårt drabbad av Covid19 både hos personal och brukare i början av året.
Ökningen av personalkostnader är högst inom
avdelningen vård och omsorg och stöd, de mest
personalkrävande avdelningarna. Övriga kostnader
är 1,1 mnkr högre 2021 jämfört med 2020 vilket
främst beror på högre kostnader för skydds- och
förbrukningsmaterial.
Helårsprognosen för välfärdsnämnden i april uppgår
till -6,9 mnkr. Största underskotten finns inom
avdelning Vård och omsorg och hemtjänsten samt
försörjningsstöd. Prognosen bygger på det
verksamheterna känner till idag. Poster som kan
komma påverka prognosen och utfallet för 2021
som är okända i dagsläget är hur länge och till
vilken omfattning kommunen kommer ersättas för
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sjuklönekostnader och om det kommer vara möjligt
att återsöka för merkostnader hänförliga till Covid19. Statsbidrag avseende äldreomsorgen på 5,2
mnkr ingår i prognosen som en minskning av
prognostiserat underskott.
Åtgärder
Åtgärder, beskrivning

tkr

Hel/halvårseffekt

Neddragning 5 årsarbetare inom
Hemtjänsten Svarteborg
Neddragning 3,4 årsarbetare inom
Särskilt boende och korttids,
Dinglegården och Ekebacken

450

2-3 månader 2021

300

2-3 månader 2021

Schemaförändring och minskad mertid
inom LSS gruppbostad
Försörjningsstöd

200

Effekt 2021

Summa

950

?

Avdelning Vård och omsorg
Färre biståndsbedömda timmar inom hemtjänst
Svarteborg och ett minskat antal platser på
Ekebackens och Dinglegårdens särskilda boenden
har medfört en konstaterad övertalighet bland
personal, i och med ett minskat behov av
insatstimmar. Avdelning vård- och omsorg bedömer
att det finns ett behov av att minska med 8,4
årsarbetare i förhållande till det faktiska behovet av
omsorgstimmar för att komma ner i kostnader. Den
totala helårseffekten på 4,6 mnkr syns först under
2022 på grund av uppsägningstid dock räknar
verksamheten med viss effekt även 2021 då
pensionsavgång eller om personal själv avslutar sin
anställning ej kommer tillsättas. Eventuella
omplaceringar kan också ge en ekonomisk effekt
under 2021. Övertaligheten kommer även ses över
inför sommarbemanningen och beaktas vid
rekrytering av vikarier.
I nämndens budget för 2022 ligger ytterligare 3,6
årsarbetare med som en sparåtgärd för att se över
nattbemanningen samt få samordningseffekter när
Svarteborg och Dinglegården blir ett område.
Avdelning Stöd
Inom avdelning stöd är det främst verksamheten
LSS gruppbostad som redovisar ett underskott.
Verksamheten är belastad med höga kostnader för
mertid. Åtgärder för att komma till rätta med detta
är nya scheman samt att de personer som önskat
och som ofta arbetat mertid har fått ökad
sysselsättningsgrad. Från och med maj/juni
kommer sju personer på gruppbostäderna öka sin
sysselsättningsgrad och i september ytterligare fyra
personer. I dagsläget har verksamheten ökat
nattbemanningen på grund av ökat omsorgsbehov
hos brukare. Översyn av nattbemanningen görs
bland annat genom samarbete med Dinglegården
ser även över möjligheterna till sovande jour då
omsorgsbehovet åter minskar.
Avdelning IFO
Inom barn och unga arbetar avdelningarna ständigt
med hemmaplanslösningar som första insats. Tidiga
samverkansinsatser med skola och fritidsverksamhet för att fånga upp de barn och ungdomar om har
behov av insatser och stöd. Underskottet på HVB
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barn och unga placeringar kan ställas mot det
överskott som finns på familjehemsvård.
Försörjningsstödet som har det största underskottet
i förvaltningen arbetar i samverkan med
Jobbcentrum inom AME som har fått förstärkning
med en arbetsmarknadskonsulent och en
handledare för att mer aktivt jobba för egen
försörjning. Samverkan mellan Socialtjänst, AME
och arbetsförmedlingen samt vuxenutbildningen
(SKASAM) är påbörjad. Dock är det fortfarande hög
arbetslöshet nationellt vilket försvårar för dessa
personer att komma ut i arbete. Pandemin medför
även hinder för praktik och arbetsträning både hos
externa arbetsgivare och inom kommunens egna
verksamheter vilket gör att det är svårt för
verksamheten att minska avvikelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 20
0,6
-3,2
-2,5
-5,1
5,3
0,2

Bokslut
apr 21
0,6
-3,2
-2,8
-5,4
5,9
0,5

Prognos
2021

-17,6
18,0
0,4

Kultur- och fritid har för perioden januari till april ett
positivt resultat om 0,5 mnkr. Intäkterna för
perioden visar på en positiv avvikelse på 0,3 mnkr.
Personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot
budget om 0,3 mnkr och övriga kostnader har en
negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige redovisar ett underskott om 0,2
mnkr för perioden beroende på att större delen av
årets partistöd betalats ut. För helåret prognosticeras ett underskott på 0,1 mnkr vilket beror på ej
budgeterade kostnader för digitala sammanträden.
Valnämnd
Valnämnden utser röstmottagare, upprättar
vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. Under
2021 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
vilket beror på eftersläpning av utbetalning av
arvoden till gode män. För helåret beräknas ett
överskott på 0,1 mnkr.
Revision
Revisionen redovisar ett positivt utfall om 0,2 mnkr
under perioden. Överskottet beror på att konsultstödet avseende granskningsinsatser är sena med
faktureringen. Årsprognos ligger på 0,0 mnkr.

Nettokostnadsökningen är 0,4 mnkr i jämförelse
med samma period föregående år, det vill säga 3,7
procent. 0,3 mnkr av dessa är hänförliga till högre
interna kostnader för lokaler.
För helåret prognostiseras ett positivt resultat om
0,4 mnkr. Underskott inom bibliotek vägs upp av
överskott inom fritidsgårdar, kulturskola och turism.
Åtgärder
Den neddragning av personal inom bibliotek som
gjordes under hösten föregående år ses redan effekt
av och kommer i år ge en helårseffekt på 0,5 mnkr
0kr. Detta har varit ett led i att få budget i balans
för verksamheten. Dock minskar de externa
intäkterna 2021 samtidigt som verksamheten måste
ställa om med ett utökat uppdrag inom
skolbibliotek. Åtgärder som bland annat innefattar
begränsade öppettider och en reducering av
bokbeståndet kommer genomföras för att få en
budget i balans.
Ombyggnation och hyra för bibliotek i Hedekas
kommer inte vara möjligt att åtgärda inom tilldelad
ram under året
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Nyckeltal
Resultat

2019

2020

Prognos
2021

Årets resultat (mnkr)

28,9

29,0

27,6

Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag (%)

4,2

4,1

3,7

Balanskravsresultat (mnkr)

20,9

27,9

27,6

Skatteintäkter och nettokostnader

2019

2020

Prognos
2021

Skatte- och bidragsutveckling (%)

5,3

3,4

4,6

Nettokostnadsutveckling (%)

2,7

3,0

6,0

Nettokostnader i relation till skatter och bidrag (%)

95,6

95,2

96,4

Investeringar

2019

2020

Prognos
2021

Nettoinvesteringsvolym (mnkr)

57,4

79,5

102,9

Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%)

92,8

67,2

52,6

Skattefinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

113,9

76,6

92,5

Soliditet/likviditet

2019

2020

Prognos
2021

Soliditet (%)

45,0

53,1

54,9

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%)

16,3

22,9

27,5

Kassalikviditet (%)

105,0

88,7

59,3

Åtagande utanför balansräkningen (mnkr)

2019

2020

Prognos
2021

Borgensåtagande (mnkr)

360,9

424,5

421,9

Pensionsförpliktelser före 1998 (mnkr)

205,9

199,6

189,4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunstyrelsen

§ 125

Dnr 2021-000090

Borgensavgift för år 2022
Sammanfattning av ärendet
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta
ut marknadsmässiga borgensavgifter. Enligt gällande borgenspolicy ska
Kommunfullmäktige besluta om dessa årligen. Ekonomiavdelningen
bedömer det marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till
kommande års borgensavgifter. Kommunfullmäktige skall senast i juni
2021 besluta om storleken på borgensavgiften för 2022. Avgiften skall
erläggas senast 31 mars 2022. Enligt regelverket kring borgensavgifter
är riktmärket för en marknadsmässig borgensavgift priset på en
motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarknaden.
Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25
procentenheter kan anses vara marknadsmässig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2022.
Yrkanden
Carina Thorstensson (C): att ta ut 0,10 procentenheter av
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2022.
Christoffer Wallin (SD), Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L): Bifall till
förvaltningens förslag.
Liza Kettil (S): Bifall till Carina Thorstenssons (C) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Carina
Thorstenssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst: Bifall till Carina Thorstenssons (C) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunstyrelsen

Forts § 125
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

Ja-röster: 7
Nej-röster: 4
Avstår: 0.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)

58

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-31

1(1)

Dnr: KS 2021-000090

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Borgensavgift för år 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av borgensåtagandet
som en borgensavgift för 2022.

Sammanfattning
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut
marknadsmässiga borgensavgifter. Enligt gällande borgenspolicy ska
Kommunfullmäktige besluta om dessa årligen. Ekonomiavdelningen bedömer det
marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till kommande års borgensavgifter.
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2021 besluta om storleken på
borgensavgiften för 2022. Avgiften skall erläggas senast 31 mars 2022. Enligt
regelverket kring borgensavgifter är riktmärket för en marknadsmässig
borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på
finansmarknaden. Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25
procentenheter kan anses vara marknadsmässig.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Förslaget innebär ingen förändring av de ekonomiska förutsättningarna vid
användande av kommunal borgen för upplåning.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkans Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Munkedals bostäder AB
Munkedals vatten AB

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

2021-06-14

Kommunstyrelsen

§ 127

Dnr 2019-000076

Lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Avfallsföreskrifterna för Munkedals kommun antogs av
Kommunfullmäktige 2017-02-08 med en revidering 2019-10-28 av §§
45–47. Syftet med revideringen var att förtydliga och förenkla
möjligheterna att få avgiftsbefrielse för fastigheter som inte nyttjas eller
är obeboliga. Den nya formuleringen innebär att man genom anmälan till
Rambo tillsammans med eget intygande kan få avgiftsbefrielse, utan
möjlighet för Rambo att pröva eller följa upp anmälan. Erfarenheten
under 2020 visar att detta har missbrukats i flera fall, vilket får
konsekvenser både direkt på ekonomin och indirekt på tilltron till
Rambos och kommunens verksamhet.
Rambo har i en hemställan därför uppmanat kommunen att på nytt
revidera dessa paragrafer för att förhindra missbruk utan att förändra
syftet med den förra revideringen.
Föreslagen lydelse för §46:
”Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är
obeboelig kan efter ansökan till miljönämnden få total befrielse från
hämtning av hushållsavfall, inklusive slam.
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift
kvarstår och fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral
för att avlämna de avfall som uppstår vid en eventuell rivning eller vid
framtida renovering av fastigheten.”
Föreslagen lydelse för § 47:
”Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid om minst sex
månader.
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela
innevarande års hämtningsperiod, april t.o.m. september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls.
Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.”
Yttrande från Miljönämnden i mellersta Bohuslän:
De bedömer att ”…dispensen enligt § 46 ska tidsbegränsas, att det
framkommer tydligare att det inte gäller för evigt. Formuleringen bör
vara att ”dispensen gäller i 10 år förutsatt att de skäl som ligger till
grund för beslutet inte ändras”. Då dispensen är kopplad till fastigheten
och inte till fastighetsägaren gäller dispensen även vid ägarbyte.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunstyrelsen

Forts § 127
Miljönämndens yttrande ligger i linje med kommunstyrelsens beslut
2021-03-15, med en begränsning på 5 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Hemställan från Rambo AB
Lydelser; nuvarande och föreslagen
Revidering av Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun
Beslut KS 2021-03-15, § 35
Remissvar från Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera avfallsföreskrifterna för
Munkedals kommun enligt följande:
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är
helt obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett
skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt
obeboelig och inte kan bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas
anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig
fastighet debiteras ingen grundavgift.
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll
i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under
en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april t.o.m. september. Med outnyttjad fastighet avses
fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.
Yrkanden
Jan Petersson (SD): Avslag.
Christoffer Wallin (SD): Avslag i första hand och i andra hand ett
ändringsyrkande i § 46 om att uppehåll i hämtningen gäller som längst
10 år i taget.
Rolf Berg (S), Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Jan
Peterssons (SD) med fleras avslagsyrkande finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunstyrelsen

Forts § 127
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst: Avslag.
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Jan Petersson (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)
Ja-röster: 7
Nej-röster: 4
Avstår: 0

Ja
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD)
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
ändringsyrkandet.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Avslag till ändringsyrkandet.
Nej-röst: Bifall till ändringsyrkandet.
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Jan Petersson (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Justerandes sign

Ja
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunstyrelsen

Forts § 127
Ja-röster: 7
Nej-röster: 3
Avstår: 1
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera avfallsföreskrifterna för
Munkedals kommun enligt följande:
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är
helt obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett
skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt
obeboelig och inte kan bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas
anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig
fastighet debiteras ingen grundavgift.
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll
i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under
en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april t.o.m. september. Med outnyttjad fastighet avses
fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.
Reservation/Protokollsanteckning
Christoffer Wallin (SD) för gruppen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2019-000076

Handläggare:
Markus Fjellsson
Nämndsekreterare/utredningssekreterare
Administrativa avdelningen

Revidering av avfallsföreskrifter för Munkedals
kommun.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera avfallsföreskrifterna för Munkedals
kommun enligt följande:
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är helt
obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett skriftligt intyg från
fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt obeboelig och inte kan
bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller
som längst 5 år i taget. Obeboelig fastighet debiteras ingen grundavgift.
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll i
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en
sammanhängande tid av minst hela innevarande års hämtningsperiod, april t.o.m.
september. Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök
får inte generera hushållsavfall. Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens
betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.

Sammanfattning
Avfallsföreskrifterna för Munkedals kommun antogs av Kommunfullmäktige 201702-08 med en revidering 2019-10-28 av §§ 45–47. Syftet med revideringen var att
förtydliga och förenkla möjligheterna att få avgiftsbefrielse för fastigheter som inte
nyttjas eller är obeboliga. Den nya formuleringen innebär att man genom anmälan
till Rambo tillsammans med eget intygande kan få avgiftsbefrielse, utan möjlighet
för Rambo att pröva eller följa upp anmälan. Erfarenheten under 2020 visar att
detta har missbrukats i flera fall, vilket får konsekvenser både direkt på ekonomin
och indirekt på tilltron till Rambos och kommunens verksamhet.
Rambo har i en hemställan därför uppmanat kommunen att på nytt revidera dessa
paragrafer för att förhindra missbruk utan att förändra syftet med den förra
revideringen.
Föreslagen lydelse för §46:
”Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är obeboelig kan
efter ansökan till miljönämnden få total befrielse från hämtning av hushållsavfall,
inklusive slam.
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår och
fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral för att avlämna de
avfall som uppstår vid en eventuell rivning eller vid framtida renovering av
fastigheten.”
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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Föreslagen lydelse för § 47:
”Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtningen av
hushållsavfall, inklusive slam.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid om minst sex månader.
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april t.o.m. september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls. Tillsynsbesök får inte
generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet för
renhållningstaxans grundavgift kvarstår.”
Yttrande från Miljönämnden i mellersta Bohuslän:
De bedömer att ”…dispensen enligt § 46 ska tidsbegränsas, att det framkommer
tydligare att det inte gäller för evigt. Formuleringen bör vara att ”dispensen gäller i
10 år förutsatt att de skäl som ligger till grund för beslutet inte ändras”. Då
dispensen är kopplad till fastigheten och inte till fastighetsägaren gäller dispensen
även vid ägarbyte.”
Miljönämndens yttrande ligger i linje med kommunstyrelsens beslut 2021-03-15,
med en begränsning på 5 år.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bättre kontroll på att rätt avgifter till kommunen tillhanda.

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Handläggare, för vidare handläggning
Rambo AB, för information
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, för information
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Maria Ström för Munkedal Kommun
den 30 oktober 2020 14:10
Ulrika Karlsson
VB: Hemställan om ändring i lokala avfallsföreskrifterna
Hemställan till KS Munkedal om ändring i lokala
avfallsföreskrifterna_201030.pdf

Från: Anne Svensson <anne.svensson@rambo.se>
Skickat: den 30 oktober 2020 14:04
Till: Munkedal Kommun <Kommun@munkedal.se>
Kopia: Mats.andresen <Mats.andresen@rambo.se>
Ämne: Hemställan om ändring i lokala avfallsföreskrifterna
Hej,
Här kommer en hemställan från Rambo AB om att ändra lydelsen i lokala avfallsföreskrifterna.
Förslaget innebär ändrad lydelse av § 47 samt att återtagande av § 46 (med något ändrad lydelse), vilken
togs bort genom beslut i kommunfullmäktige, § 118 2019-10-28, dnr 2019-000076.
Med vänliga hälsningar,
Anne Svensson
Avdelningschef Utveckling och Kvalitet
Rambo AB

✆: 0523 - 66 77 27
@: anne.svensson@rambo.se
www.rambo.se
77 00

| http://www.facebook.com/RAMBOAB | Södra Hamngatan 6 | Lysekil | 0523 - 66

Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter.

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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Begäran om ändring av § 47 i avfallsföreskrifter för Munkedals
kommun med hänvisning till konsekvenser av
Kommunfullmäktiges genomförda revideringar, Dnr 2019000076
Bakgrund
Munkedals kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 118, om revideringar i de lokala
avfallsföreskrifternas undantagsregler.
Önskemålet om revidering hade sin grund i svårigheten att få fastighet bedömd som ”helt
obeboelig” av miljönämnden och därigenom bli befriad från både årlig grundavgift, avgift för
sophämtning och slamtömning. Miljönämndens höga handläggningsavgift för att hantera
ansökan om uppehåll i sophämtningen ifrågasattes också.
Miljöenheten och Rambo lämnade innan beslut yttrande över samhällsbyggnadsnämndens
förslag till revidering.
Kommunfullmäktige (KF) fattade beslut utifrån att bedömningen av begreppet ”helt
obebolig” i §46 väckt uppseende. KF tyckte att bedömningen som miljönämnden tillämpade
var mer restriktiv än den KF i Munkedals kommun avsett. KF ansåg därför att det skulle vara
möjligt att helt ta bort begreppet ”helt obebolig”, samordna §46 och § 47 och samtidigt
trycka mer på att fastighetsägaren får intyga att fastigheten inte nyttjas. KF ansåg vidare i sin
bedömning att prövningen bör göras av Rambo, istället för av miljönämnden, som bl.a via
chaufförer har goda möjligheter att följa upp ett beslut om uppehåll i hämtning samt har en
lägre handläggningsavgift än miljönämnden.
Konsekvenser av beslutet
Enligt den nya lydelsen i §47 (en sammanslagning av gamla §46 och 47) hänvisas nu
fastighetsinnehavaren att göra en anmälan till Rambo om uppehåll i hämtning. Ett skriftligt
intyg från fastighetsinehavare om att fastigheten inte kommer att nyttjas under den tid som
anmälan avser ska bifogas anmälan. Uppehåll i hämtning gäller högst för fem är i taget.
Fastigheten debiteras ingen grundavgift. Allt enligt beslutet i KF.
Konsekvensen av lydelsen i nya §47 innebär att Rambo måste genomföra uppehållet enligt
anmälan (”bevilja”) när kritererna om att fastigheten inte nyttjas är uppfyllda enligt det
skriftliga intyget. Rambo kan inte ge avslag, med rätt till ett överklagande, då Rambo inte är
någon myndighet. Rambos personal är inte heller bemyndigade att göra en regelrätt
bedömning/tillsyn ute på plats för att se ifall anmälan stämmer överens med verkligheten.
Beslut om beviljande/avslag liksom tillsyn enligt miljölagstiftningen kan bara utföras av
miljönämnden eftersom detta är myndighetsutövning. Det bör därför vara miljönämnden
som både hanterar uppehållsansökningar och tillsynen då de är bemyndigade och har
mandat till detta enligt miljöbalkens bestämmelser.
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Efter att antalet uppehållsanmälningar eskalerat, något som kommer påverka
renhållningskollektivets ekonomi negativt, och det uppstod misstankar om fusk gjorde
Rambo trots allt kontroller under sommaren. Rambo besökte då fastigheter där innehavaren
anmält uppehåll och bifogat intyg om att fastigheten inte nyttjades alls.
Det visade sig att många av fastigheterna som kontrollerats är fullt beboeliga, hålls i vårdat
skick och nyttjas i varierande omfattning. Det finns t.o.m de fastigetsinnehavare som hyr ut
sina fastigheter via uthyrningssidor på nätet och har skaffat egen soptunna som de tömmer
själva.
Många av fastighetsinnehavarna vi konfronterat säger att de tar med soporna hem, vilket
inte är tillåtet enligt miljölagstiftningen, eller så kommer de med andra förklaringar som de
anser ska ge betalningsbefrielse från både sophämtningsavgift och årlig grundavgift. I några
fall har grannar ringt in anonymt och sagt att grannen inte betalar sophämtning trots att de
nyttjar fastigheten. I dessa fall ifrågasätter de Rambos oförmåga att ta betalt och vill själva
också slippa betala eftersom inte grannen gör det.
Det är problematiskt att fastighetsinnehavare i fullt beboliga hus, som dessutom nyttjas, gör
uppehållsanmälan hos Rambo som bolaget inte har bemyndigande att avslå.
Renhållningstaxans konstruktion
Taxan är uppbyggd med två typer av avgifter: en rörlig abonnangsavgift som skall täcka
kostnaden för sopkärl, utrustning för matavfall och själva insamlingen av hushållsavfallet,
alltså tömning av kärlet på fastigheten. Den andra avgiften som finansieras via taxan är en
fast grundavgift som ska finnansiera drift och underhåll av återvinningscentralen,
arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens inlämnade farliga avfall,
kundservice och administration, kommunikation, planerings- och utvecklingsarbete samt
andra kostnader av övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.
Tanken med en kommunal renhållningstaxa är att alla som har en fastighet som är bebolig
ska betala grundavgift, oavsett om de nyttjar fastigheten eller inte, för att kommunen
långsiktigt ska kunna upprätthålla grundservicen kring sitt renhållningsansvar.
En byggnad åldras och kräver underhåll. När fastigheten väl underhålls uppstår det avfall av
olika slag som behöver omhändertas på en återvinningscentral. Kommunen har satsat
miljonbelopp för att skapa en väl fungerande infrastruktur (återvinningscentral/
avfallsanläggning, personal mm) som kan omhänderta avfallet, vilket ligger i linje med
miljöbalkens bestämmelser.
Så fort fastigheten börjar nyttjas träder också kommunens ansvar att hämta hushållavfallet
in och då ska även abonnemangsavgift betalas.
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Det är inte tillåtet att istället för abonnemangsavgift själv köra hushållsavfallet till
återvinningscentralen/hem till annan bostad.
Om inte alla som har en fastighet (bortset från rena ruckel) är med och betalar innebär det
att grannen får betala för den andres avfall när det väl behöver omhändertas. Alla
fastighetsägare i kommunen ingår i renhållningskollektivet och behöver solidariskt betala sin
renhållningsavgift för att kommunen ska kunna upprätthålla en god avfallshantering. Risken
för/möjligheten till fusk måste elimineras. Miljönämnden är den myndighet som kan sätta
stopp för fusk genom handläggning av ansökningar om uppehåll och tillsyn utifrån gällande
lagstiftning.
Rambos nuvarande agerande vid anmälan om uppehåll
Efter att fastighetsägaren lämnat in en anmälan om uppehåll i sophämtningen samt ett intyg
som garanterar att fastigheten inte nyttjas ser Rambo nu ett stort behov av att göra
efterkontroller. Något Rambo hittills inte avsatt medel till och som kommer belasta
renhållningskollektivet ytterligare framöver.
Upptäcker Rambo vid kontroll att fastigheten nyttjas kommer vi fortsatt tvingas meddela
fastighetsinehavaren att denne på nytt påförs ett sophämtningsabonemang, eftersom de
vistas i/nyttjar fastigheten varvid det uppstår avfall som antingen ska omhändertas av
kommunen (hushållsavfall) eller avlämnas på kommunens återvinningscentral (grovavfall,
farligt avfall, bygg- och rivavfall).
Många fastighetsägare kommer bli upprörda och anse att de inte ska behöva betala då de
dessförinnan fått sin anmälan ”beviljad” av Rambo.
Hemställan
Rambo hemställer till Munkedals Kommun att det måste göras något åt problemet med
alltför lättvindiga anmälningar om uppehåll/intyg om att fastigheten inte nyttjas alls, till
synes med syftet att slippa betala abonnemangs- och grundavgift, då antalet anmälningar
eskalerat.
Vi ser en uppenbara fara i att renhållningstaxan annars kommer behöva höjas för
kvarvarande fastighetsägare i renhållningskollektivet. De fastighetsägare som gör rätt för sig
kommer därmed att tvingas bära kosttnaden för de som – medvetet eller omedvetet – inte
gör rätt för sig.
Rambo föreslår därför KF besluta att ändra § 47 och ge den följande lydelse:
”Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtningen av
hushållsavfall, inklusive slam.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad
under en sammanhängande tid om minst sex månader.
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Fritidsboende får uppehåll i hämtniningen under förutsättningen att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års hämtningsperiod,
april t.o.m september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls. Tillsynsbesök får inte generera
hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget. Fastighetens betalningsskyldighet för
renhållningstaxans grundavgift kvarstår.”
Vi föreslår också att återinföra §46 och ge den följande lydelse:
” Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är obeboelig kan efter
ansökan till miljönämnden få total befrielse från hämtning av hushållsavfall, inklusive slam.
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår och
fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral för att avlämna de avfall som
uppstår vid en eventuell rivning eller vid framtida renovering av fastigheten.”

Ovan förslag till förändringar bör remitteras till miljönämnden för ett utlåtande innan beslut
tas.

Mats Andresen
VD

Anne Svensson
Avdelningschef Utveckling och Kvalitet
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Diarienummer:
Datum: Klicka för datum

Nuvarande och föreslagen lydelse av
§ 46-47
Nuvarande lydelse i Avfallsföreskrifter för
Munkedals kommun.
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är helt
obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett skriftligt intyg från
fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt obeboelig och inte kan
bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas anmälan. Uppehåll i hämtningen
gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig fastighet debiteras ingen grundavgift.
§ 47 Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtning av hushållsavfall.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst sex månader.
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april till och med september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. Tillsynsbesök får
inte generera hushållsavfall.
Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavare om att fastigheten inte kommer
att nyttjas under den tid som anmälan avser ska bifogas anmälan. Uppehåll i
hämtningen gäller för högst fem år i taget. Fastigheten debiteras ingen
grundavgift.

Föreslagen lydelse på Avfallsföreskrifter för
Munkedals kommun (förändring/tillägg är
kursiverad).
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är
obeboelig kan efter ansökan till miljönämnden få total befrielse från hämtning
av hushållsavfall, inklusive slam.
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår
och fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral för att

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 1 av 2

72

avlämna de avfall som uppstår vid en eventuell rivning eller vid framtida
renovering av fastigheten.
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten
är outnyttjad under en sammanhängande tid om minst sex månader.
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten
är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april t.o.m. september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls. Tillsynsbesök
får inte generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet för
renhållningstaxans grundavgift kvarstår.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-01

1(2)

Dnr: KS

Handläggare:
Markus Fjellsson
Nämndssekreterare/utredningssekreterare
Administrativa avdelningen

Revidering av Avfallsföreskrifter för Munkedals
kommun
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera nedanstående förslag på revidering av
”Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun” till Miljönämnden för yttrande.

Sammanfattning
Avfallsföreskrifterna för Munkedals kommun antogs av Kommunfullmäktige 201702-08 med en revidering 2019-10-28 av §§ 45–47. Syftet med revideringen var att
förtydliga och förenkla möjligheterna att få avgiftsbefrielse för fastigheter som inte
nyttjas eller är obeboliga. Den nya formuleringen innebär att man genom anmälan
till Rambo tillsammans med eget intygande kan få avgiftsbefrielse, utan möjlighet
för Rambo att pröva eller följa upp anmälan. Erfarenheten under 2020 visar att
detta har missbrukats i flera fall, vilket får konsekvenser både direkt på ekonomin
och indirekt på tilltron till Rambos och kommunens verksamhet.
Rambo har i en hemställan därför uppmanat kommunen att på nytt revidera dessa
paragrafer för att förhindra missbruk utan att förändra syftet med den förra
revideringen.
Föreslagen lydelse för §46:
”Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är obeboelig kan
efter ansökan till miljönämnden få total befrielse från hämtning av hushållsavfall,
inklusive slam.
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår och
fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral för att avlämna de
avfall som uppstår vid en eventuell rivning eller vid framtida renovering av
fastigheten.”
Föreslagen lydelse för § 47:
”Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtningen av
hushållsavfall, inklusive slam.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid om minst sex månader.
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är
outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april t.o.m. september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls. Tillsynsbesök får inte
generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet för
renhållningstaxans grundavgift kvarstår.”
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Datum

Munkedals kommun

2021-03-01

Sida

KS

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bättre kontroll på att rätt avgifter till kommunen tillhanda.

Miljö

Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Rambo AB
Miljönämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-15

Kommunstyrelsen

§ 35

Dnr 2019-000076

Lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun remiss till miljönämnden i mellersta Bohuslän
Sammanfattning av ärendet
Avfallsföreskrifterna för Munkedals kommun antogs av
Kommunfullmäktige 2017-02-08 med en revidering 2019-10-28 av §§
45–47. Syftet med revideringen var att förtydliga och förenkla
möjligheterna att få avgiftsbefrielse för fastigheter som inte nyttjas eller
är obeboliga. Den nya formuleringen innebär att man genom anmälan till
Rambo tillsammans med eget intygande kan få avgiftsbefrielse, utan
möjlighet för Rambo att pröva eller följa upp anmälan. Erfarenheten
under 2020 visar att detta har missbrukats i flera fall, vilket får
konsekvenser både direkt på ekonomin och indirekt på tilltron till
Rambos och kommunens verksamhet.
Rambo har i en hemställan därför uppmanat kommunen att på nytt
revidera dessa paragrafer för att förhindra missbruk utan att förändra
syftet med den förra revideringen.
Föreslagen lydelse för §46:
”Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är
obeboelig kan efter ansökan till miljönämnden få total befrielse från
hämtning av hushållsavfall, inklusive slam.
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift
kvarstår och fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral
för att avlämna de avfall som uppstår vid en eventuell rivning eller vid
framtida renovering av fastigheten.”
Föreslagen lydelse för § 47:
”Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam.
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid om minst sex
månader.
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela
innevarande års hämtningsperiod, april t.o.m. september.
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls.
Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(3)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-15

Kommunstyrelsen

Forts § 35
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Lydelser; nuvarande och föreslagen
Hemställan från Rambo
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget på revidering av
"Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun" till Miljönämnden för
yttrande.
Yrkanden
Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Berg (S) tilläggsyrkande:
Synpunkter från kommunstyrelsen gällande Rambos föreslagna
ändringar
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är
helt obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett
skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt
obeboelig och inte kan bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas
anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig
fastighet debiteras ingen grundavgift.
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll
i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under
en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april t.o.m. september. Med outnyttjad fastighet avses
fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Rolf Bergs (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen antar tillägget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-15

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera nedanstående förslag på
revidering av ”Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun” till
Miljönämnden för yttrande.
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är
helt obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett
skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt
obeboelig och inte kan bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas
anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig
fastighet debiteras ingen grundavgift.
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll
i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under
en sammanhängande tid av minst hela innevarande års
hämtningsperiod, april t.o.m. september. Med outnyttjad fastighet avses
fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall.
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.
Beslutet skickas till
Miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunstyrelsen

§ 129

Dnr 2021-000141

Kommunalt partistöd 2021 för Socialdemokraterna
Munkedals arbetarekommun samt godkännande av
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 %
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600
kr.
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommun inkom 2021-06-03 med
redovisning för kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur
partistödet använts och är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Redovisning av kommunalt partistöd för 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Socialdemokraterna Munkedals
arbetarekommuns redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommuns enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 8 x 11 900 kr (95 200 kr)
Totalt: 107 100 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Socialdemokraterna Munkedals
arbetarekommuns redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommuns enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 8 x 11 900 kr (95 200 kr)
Totalt: 107 100 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-03

1(1)

Dnr: KS 2021-000141

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2021 för Socialdemokraterna
Munkedals arbetarekommun samt godkännande av
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Socialdemokraterna Munkedals
arbetarekommuns redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommuns enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 8 x 11 900 kr (95 200 kr)
Totalt: 107 100 kr.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och
år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr.
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommun inkom 2021-06-03 med
redovisning för kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts
och är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.
Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommun
Kommunsekreterare för utbetalning
Akten för KS 2021-141
Slutarkiv för KS 2020-210
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunstyrelsen

§ 128

Dnr 2020-000069

Svar på motion från Carina Thorstensson,
Centerpartiet, om kommunala debiteringar och
kostsam hantering
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att Munkedals kommun tar beslut om att införa
Rättviksmodellen fullt ut. Då kommunen samverkar med Lysekils
kommun och Sotenäs kommun för miljöverksamheten med en
gemensam Miljönämnd så har konsekvenserna av ett införande
efterfrågats hos enhetschefen på miljöenheten. Enhetschefen har svarat
enligt nedan.
”Miljönämnden ser att innebörden av den så kallade Rättviksmodellen till
stor del fungerar idag eller är på införande genom lagstiftning. Utifrån
huvudpunkterna i Rättviksmodellen (kursiv text) gör nämnden följande
sammanfattning:
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen tar betalt efter att
tillsynen är genomförd. Livsmedelslagen har ändrats och från och med
2024 kommer livsmedelskontrollen ha efterhandsdebitering.
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen ger råd istället för
föreläggande när man uppdagar brister i verksamheterna.
Livsmedelskontrollen i Munkedal arbetar mycket med dialog och
uppföljande tillsynsbesök innan eventuella förelägganden skrivs vid
avvikelser.
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen har informationsmöten, så
kallade krögarmöten i förebyggande syfte. Livsmedelskontrollen i
Munkedal deltar på Lotsgruppsmöten, och andra informationsmöten i
stor utsträckning”
I Motionen föreslås även att vattenkollektivet tar hela kostnaden för
hantering av tillstånd och dispenser och andra kostnader som uppstår i
samband med vattenskyddsområden. Samt att den enskilde markägaren
hålles skadeslös för hanteringen
Konsekvenserna av ett sådant beslut har efterfrågats hos Västvatten AB
och VD:n har avgett följande svar: ”Enligt försiktighetsprincipen
(Miljöbalken 2 kap) är det verksamhetsutövaren som ska vidta de
försiktighetsmått som krävs för att förebygga, förhindra eller motverka
att verksamheten/åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller för miljön. Försiktighetsprincipen innebär att det är
förorenaren/verksamhetsutövaren som står för de kostnader åtgärden
medför.
Vi bedömer inte kostnaden som nödvändig och som kan läggas på vataxan och kollektivet.”
Med de svaren som inhämtas som grund föreslås ett bifall till motionen i
den delen som gäller ett införande av Rättviksmodellen fullt ut. I den
delen som gäller utökat kostnadsansvar för vattenkollektivet föreslås ett
avslag på motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunstyrelsen

Forts § 128
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i den delen som gäller ett
införande av Rättviksmodellen fullt ut.
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen i den delen som gäller
utökat kostnadsansvar för vattenkollektivet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i den delen som gäller ett
införande av Rättviksmodellen fullt ut.
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen i den delen som gäller
utökat kostnadsansvar för vattenkollektivet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-06-01
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Dnr: KS

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Svar på motion från Carina Thorstensson,
Centerpartiet, om kommunala debiteringar och
kostsam hantering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i den delen som gäller ett införande
av Rättviksmodellen fullt ut.
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen i den delen som gäller utökat
kostnadsansvar för vattenkollektivet.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett
införande av Rättviksmodellen och särskilt belysa de konsekvenser det innebär för
den samverkan som bedrivs med en gemensam miljönämnd.

Sammanfattning
I motionen föreslås att Munkedals kommun tar beslut om att införa
Rättviksmodellen fullt ut. Då kommunen samverkar med Lysekils kommun och
Sotenäs kommun för miljöverksamheten med en gemensam Miljönämnd så har
konsekvenserna av ett införande efterfrågats hos enhetschefen på miljöenheten.
Enhetschefen har svarat enligt nedan.

”Miljönämnden ser att innebörden av den så kallade Rättviksmodellen till stor del
fungerar idag eller är på införande genom lagstiftning. Utifrån huvudpunkterna i
Rättviksmodellen (kursiv text) gör nämnden följande sammanfattning:
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen tar betalt efter att tillsynen är
genomförd. Livsmedelslagen har ändrats och från och med 2024 kommer
livsmedelskontrollen ha efterhandsdebitering.
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen ger råd istället för föreläggande när
man uppdagar brister i verksamheterna. Livsmedelskontrollen i Munkedal arbetar
mycket med dialog och uppföljande tillsynsbesök innan eventuella förelägganden skrivs
vid avvikelser.
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen har informationsmöten, så kallade
krögarmöten i förebyggande syfte. Livsmedelskontrollen i Munkedal deltar på
Lotsgruppsmöten, och andra informationsmöten i stor utsträckning”

I Motionen föreslås även att vattenkollektivet tar hela kostnaden för hantering av
tillstånd och dispenser och andra kostnader som uppstår i samband med
vattenskyddsområden. Samt att den enskilde markägaren hålles skadeslös för
hanteringen

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Konsekvenserna av ett sådant beslut har efterfrågats hos Västvatten AB och VD:n
har avgett följande svar: ”Enligt

försiktighetsprincipen (Miljöbalken 2 kap)
är det verksamhetsutövaren som ska vidta de försiktighetsmått som
krävs för att förebygga, förhindra eller motverka att
verksamheten/åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller för miljön. Försiktighetsprincipen innebär att det är
förorenaren/verksamhetsutövaren som står för de kostnader
åtgärden medför.
Vi bedömer inte kostnaden som nödvändig och som kan läggas på
va-taxan och kollektivet.”

Med de svaren som inhämtas som grund föreslås ett bifall till motionen i den delen
som gäller ett införande av Rättviksmodellen fullt ut. I den delen som gäller utökat
kostnadsansvar för vattenkollektivet föreslås ett avslag på motionen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
En förändrad debiteringsrutin påverkar enhetens ekonomi i ringa omfattning under
förutsättning att betalning fullföljs.

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Miljönämnden för mellersta Bohuslän
Munkedals Vatten AB

85

86

2020-02-11

Motion gällande Kommunala debiteringar och kostsam hantering
Munkedals kommun har under flera år fått bland de lägsta betygen i
landet gällande ”Företagsklimat”
Kommunens företag, inte minst alla våra aktiva lantbruk belastas med allt
för höga kontrollkostnader och onödig byråkrati, när det gäller rapporter,
tillstånd och dispenser.
Dessa frågor blev än mer aktuella i samband med kommunens beslut om
nya vattenskyddsområden.
Vi anser att en ordentlig förenkling måste till, samt att avgifterna för detta
sänks.
De flesta av dessa regler och avgifter styrs som kommunala ärenden och
både hantering och avgifter beslutas av kommunen själv. Det vill säga
frågor, där vi själva har möjlighet att styra hur det ska se ut och vilka
kostnader som belastar våra företagare.
Kontroller utförda av miljökontoret sker ofta varje år. De företag som haft
regelbundna kontroller varje år med klanderfria resultat, borde
kommande kontrollintervall vara betydligt glesare och det spar dessutom
både tid och kostnader i båda led.
De olika myndigheterna bör med sin kompetens också se som sin uppgift,
att hjälpa företagarna till att bli ännu bättre.
Centerpartiet ser det som orimligt att varje liten åtgärd, varje litet
tillstånd, varje liten dispens, ska behöver gå hela den byråkratiska vägen
vid varje tillfälle.
Ovan nämnda hantering faller helt naturligt inom Rättviksmodellen som
Munkedals kommun tagit initiativ för att följa.
Det är även orimligt att enskilda marker beläggs med restriktioner som
ekonomiskt bestraffar den enskilde. När det gäller Munkedals
vattentäkter, vill vi se att vattenkollektivet tar hela den kostnaden som
idag belastar lantbrukaren som ”råkat” få ett vattenskyddsområde på sin
mark.
Smidiga myndighetskontakter är också en avgörande faktor för en positiv
företagsutveckling.
När dessa fungerar bra kan företagaren lägga tid och kraft på
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verksamheten, och fokusera på att leverera nyttor inom kommunen,
såsom arbetstillfällen, råvaror, mat och energi till en växande befolkning.
Vår kommun behöver förbättra vår ranking gällande Svenskt Näringslivs
mätning av ”företagsklimatet”. Det är ett viktigt steg för en positiv
företagsutveckling.
Ingen konsekvens inom barnkonventionen.
Därför yrkar Centerpartiet i Munkedal:
Att Munkedals kommun tar beslut om att införa Rättviksmodellen fullt ut
Att vattenkollektivet tar hela kostnaden för hantering av tillstånd och
dispenser och andra kostnader som uppstår i samband med
vattenskyddsområden. Samt att den enskilde markägaren hålles
skadeslös för hanteringen

För Centerpartiet
Carina Thorstensson
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2021-06-15

Kommunfullmäktiges valberedning

§3

Dnr 2021-000099

Val till kommunala förtroendeuppdrag
Sammanfattning av ärendet
Jan Hognert (M) inkom 2021-04-20 med avsägelse gällande sitt uppdrag
som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd.
Fullmäktige har att förrätta val gällande kommunstyrelsens ordförande
tillika kommunalråd.
Anna Höglind (L) inkom 2021-06-01 med avsägelse gällande sitt uppdrag
som ledamot i Munkbo styrelse.
Fullmäktige har att förrätta val gällande ledamot i Munkbo styrelse.
Ausra Karlsson (M) inkom 2021-06-09 med avsägelse gällande sitt
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har att förrätta val gällande ledamot i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Avsägelse från Jan Hognert (M)
Avsägelse från Anna Höglind (L)
Avsägelse från Ausra Karlsson (M)
Yrkanden
Jan Hognert (M): Christoffer Rungberg (M) som ledamot efter Ausra
Karlsson (M).
Jan Hognert (M): Christoffer Rungberg (M) som kommunstyrelsens
ordförande efter Jan Hognert (M).
Jan Hognert (M): Ausra Karlsson (M) som ersättare i kommunstyrelsen
efter Christoffer Rungberg (M).
Karin Blomstrand (L): Thomas Högberg (L) som ledamot i Munkbo AB
styrelse efter Anna Höglind (L)
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på respektive yrkande och finner att
valberedningen beslutar enligt förslagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Forts § 3
Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer att efter Ausra Karlsson (M) välja Christoffer
Rungberg (M) som ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige väljer att efter Jan Hognert (M) välja Christoffer
Rungberg (M) som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd.
Kommunfullmäktige väljer att efter Christoffer Rungberg (M) välja Ausra
Karlsson (M) som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige väljer att efter Anna Höglind (L) välja Thomas
Högberg (L) som ledamot i Munkbo styrelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)
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Avsägelse av uppdrag

Jag vill härmed avsäga mig uppdraget som: ledarnot i Munkbos styrelse

Anna Höglind
Liberalerna

Dingle 1 juni 2021
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Ausra Karlsson <Ausra.Karlsson@munkedal.se>
Skickat: den 9 juni 2021 10:21
Till: Linda Ökvist <Linda.okvist@munkedal.se>
Ämne: Avsägelse
Hej
Jag vill avsäga mig från min plats som ledamot i kommunstyrelsen.

MVH
Ausra Karlsson

