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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

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



 
 
  
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Mandattid: 2015-01-01 - 2018-12-31 
                                                                                                                                       
                                                                                                       
Ledamöter  
Ordförande Åsa Karlsson (S) 
 Rolf Berg (S) 
 Maria Sundell (S) 
 Jenny Jansson (S) 
1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson (C) 
 Lars-Göran Sunesson (C) 
 Birgitta Karlsson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 
2:e vice ordf Ann-Sofie Alm (M) 
 Ulla Gustafsson (M) 
 Camilla Espenkrona (M) 
 Rolf Jacobsson (KD) 
 Håkan Berg (V) 
 Heikki Klaavuniemi (SD) 
 Matheus Enholm (SD) 

 
  
Ersättare  
 Liza Kettil (S) 
 Pia Hässlebräcke (S) 
 Leif Högberg (S) 
 Regina Johansson (S) 
 Else-Marie Grundberg (S) 
 Carina Thorstensson (C) 
 Jan Peterson (C) 
 Helena Hansson (C) 
 Robin Karlsson Dahlgren (M) 
 Ausra Karlsson (M) 
 Ove Göransson (V) 
 Karin Blomstrand (L) 
 Olle Olsson (KD) 
 Tony Hansson (SD) 
 Christoffer Wallin(SD) 

 
  
Inkallelseordning för ersättare 
 
För ledamot tillhörande 
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, MP, M, L, KD, V, SD 
C C, S, MP, M, L, KD, V, SD 
MP MP, S, C, M, L, KD, V, SD 
M M, L, KD, V, S, C, MP, SD  
L L, M, KD, V, S, C, MP, SD 
KD KD, M, L, V, S, C, MP, SD 
V V, M, L, KD, S, C, MP, SD 
SD SD, S, C, MP, M, L, KD, V 

 



 

 

 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 
  

  

Ärende Sid 

 Beslut av kommunstyrelsen  

Ej offentlig sammanträdestid 

1.  Ansökan hos Tingsrätten om adoption enligt 4 kap. 10 § Föräldrabalken. 6 

2.  Anmälan om kränkande behandling 7 

Offentlig sammanträdestid 

3.  Ändring av ramavtal för fastigheten Torreby 3:162, Torreby Stallet 
Dnr: KS 2007-140 

8 

4.  Detaljbudget 2019 – Kommunstyrelsen 
Dnr: KS 2018-197 

14 

5.  Detaljbudget 2019 – Välfärdsnämnden 
Dnr: KS 2018-200 

21 

6.  Detaljbudget 2019 – Samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr: KS 2018-201 

29 

7.  Detaljbudget 2019 – Barn och utbildningsnämnden 
Dnr: KS 2018-198 

39 

8.  Detaljbudget 2019 – Kultur och fritidsnämnden 
Dnr: KS 2018-199 

45 

9.  Uppföljning intern kontroll 2018 
Dnr: KS 2017-295 

50 

10.  Kontrollplan 2019 – Välfärdsnämnden 
Dnr: KS 2018-386 

98 

11.  Kontrollplan 2019 – Barn och utbildningsnämnden 
Dnr: KS 2018-387 

101 

12.  Kontrollplan 2019 – Kultur och fritidsnämnden 
Dnr: KS 2018-388 

104 

Tid: Onsdagen den 12 december 2018 kl. 09.30 
 

Plats: Ulkeröds gård, Hedekas 
 

Justeringsdatum: Måndagen den 17 december, kl. 09.00 

Justeringsperson: Sist möte: Ulla Gustafsson (M)  

Ordförande: Åsa Karlsson (S) 

Sekreterare: Linda Ökvist 
 

KOMMUNSTYRELSEN 



 
 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 
  

  
 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Ärende Sid 

13.  Kontrollplan 2019 – Kommunstyrelsen 
Dnr: KS 2018-390 

107 

14.  Försäljning av byggnad 16 på fastigheten Dingle 4:1 
Dnr: KS 2018-472 

127 

15.  Preliminär sammanträdesplan 2019 
Dnr: KS 2018-434 

130 

16.  Bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, enskilda fritidshem och 
fristående skolor för år 2019 
Dnr: KS 2018-511 

138 

17.  Yttrande – Strategisk plan för Position Väst 
Dnr: KS 2018-314 

145 

18.  Åtgärder för att uppnå en likvärdig skola 
Dnr: KS 2018-532 

167 

19.  Initiativärende av Rolf Jacobsson (KD) gällande återtagande av delegation 
Dnr: KS 2018-533 

171 

20.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr: KS 2018-109 

227 

 Beslut av kommunfullmäktige  

21.  Antagande av detaljplan för Vässje 1:19 med flera. 
Dnr: KS 2018-437 

247 

22.  Digital agenda SML 
Dnr: KS 2018-404 

275 

23.  Svar på motion om inköp av lokalt producerade livsmedel 
Dnr: KS 2018-370 

285 

24.  Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplats i Hedekas 
Dnr: KS 2018-408 

288 

25.  Svar på medborgarförslag om cykelväg förbi Alnässjön 
Dnr: KS 2018-350 

295 

26.  Ombyggnadsåtgärder Utvecklingscentrum 
Dnr: KS 2018-566 

298 

 



Ärende 1 

Ansökan hos Tingsrätten om adoption enligt 4 
kap. 10 § Föräldrabalken. 

Inga handlingar 

6



Ärende 2 

Anmälan om kränkande behandling 

Inga handlingar 

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 222    Dnr: KS 2007-140 

Ändring av ramavtal för fastigheten Torreby 3:162, Torreby Stallet 

Sammanfattning 

Torreby Fastighets AB har genom Susanne Borkmann inkommit med en begäran 
om förlängning av avtal. 

Kommunstyrelsen godkände 2007-08-15 en försäljning av kommunal mark till 
Torreby Fastighets AB. Försäljningen var tidsmässigt villkorat. 2007-11-14 
godkände kommunstyrelsen ramavtal med Bolaget. Kommunstyrelsen har 2009-
08-19, 2011-02-16, 2012-12-12, 2014-11-12 och 2016-12-14 godkänt en
förlängning av avtalet.
Ett förslag till kompletterande ramavtal har upprättats där den planerade
verksamheten ska ha påbörjats senast 2020-12-31.

Beredning 

Kommunfullmäktige 2013-02-28, § 4. Skrivelse med begäran om förlängning, 
daterad 2018-10-26. Karta över området. Sektorchefen och kommundirektörens 
tjänsteskrivelse 2018-11-22.  

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat komplement till 
ramavtal daterat 2016-11-08 med Torreby Fastighets AB avseende 
Torreby 3:162. 

 Kommunstyrelsen informerar Torreby Fastighets AB om att ytterligare 
förlängning av avtalet troligtvis inte kommer att godkännas. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat komplement till 
ramavtal daterat 2016-11-08 med Torreby Fastighets AB avseende 
Torreby 3:162. 

 Kommunstyrelsen informerar Torreby Fastighets AB om att ytterligare 
förlängning av avtalet troligtvis inte kommer att godkännas. 
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2018-11-22 Dnr: KS 2007-140

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Ändring av ramavtal för fastigheten Torreby 3:162, 
Torreby Stallet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat komplement till ramavtal daterat 
2016-11-08 med Torreby Fastighets AB avseende Torreby 3:162. 

Kommunstyrelsen informerar Torreby Fastighets AB om att ytterligare förlängning av 
avtalet troligtvis inte kommer att godkännas. 

Sammanfattning 
Torreby Fastighets AB har genom Susanne Borkmann inkommit med en begäran om 
förlängning av avtal. 

Kommunstyrelsen godkände 2007-08-15 en försäljning av kommunal mark till 
Torreby Fastighets AB. Försäljningen var tidsmässigt villkorat. 2007-11-14 godkände 
kommunstyrelsen ramavtal med Bolaget. Kommunstyrelsen har 2009-08-19, 2011-
02-16, 2012-12-12, 2014-11-12 och 2016-12-14 godkänt en förlängning av avtalet.

Ett förslag till kompletterande ramavtal har upprättats där den planerade 
verksamheten ska ha påbörjats senast 2020-12-31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

1. Ekonomi
Avgift för den sjätte förlängning av avtalet tas ut enligt KFs beslut.

2. Miljö
Inga

3. Folkhälsa
Inga

4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt

Beslutet expedieras till: Torreby Fastighets AB och Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander      Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef  Kommundirektör 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 223    Dnr: KS 2018-197    
 
Detaljbudget 2019 – Kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har kompletterat budget 2019 med att verkställa de beslut om 
ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat verksamhetsplaner 
och aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Den ekonomiska ramen har fördelats ut på förvaltningens avdelningar och är 
justerad med kompensation centralt för tim/OB-ersättning 2019 och löneökning, 
organisationsförändringar samt minskat kommunstyrelsens förfogandepost för 
att finansiera tagna beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Organisationsförändringar som gäller från och med 2019 innebär att 
bemanningsenheten flyttas från personalavdelningen till välfärdsnämndens 
förvaltning samt att lönenämnden upphör och löneavdelningen blir en del av 
kommunstyrelsens förvaltning.  
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1 500 tkr för 2019, 2 050 tkr för 2020 samt 
550 tkr för 2021. 
 
Kommunstyrelsen har brutit ner verksamhetsmålen med indikatorer i 
verksamhetsplaner och aktiviteter i förvaltningen. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-13. Detaljbudget 2019 för 
kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
avdelning. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
avdelning. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
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  2018-11-13 Dnr: KS 2018-197
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Kristin Karlsson 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2019 plan 2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per avdelning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har kompletterat budget 2019 med att verkställa de beslut om 
ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat verksamhetsplaner och 
aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Den ekonomiska ramen har fördelats ut på förvaltningens avdelningar.  

Ram drift 
Den ekonomiska ramen är justerad med kompensation centralt för tim/OB-ersättning 
2019 och löneökning, organisationsförändringar samt minskat Kommunstyrelsens 
förfogandepost för att finansiera tagna beslut i Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige.  

Organisationsförändringar som gäller från och med 2019 innebär att 
bemanningsenheten flyttas från personalavdelningen till Vård och Äldreomsorgen, 
samt att lönenämnden upphör och löneavdelningen blir en del av Kommunstyrelsen.  

Ram investering 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1 500 tkr för 2019, 2 050 tkr för 2020 samt 550 tkr 
för 2021. 

Verksamhetsmål 
Kommunstyrelsen har nu brutit ner de verksamhetsmålen med indikatorer i 
verksamhetsplaner och aktiviteter i förvaltningen.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24 
 
     

 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen, Ekonomienheten 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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                    Dnr KS 2018-197 

            
 
 
 
 
 

Detaljbudget 2019 
Plan 2020-2022 

 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nämnds beslut 
Återremitterad i KS 2018-05-16 § 99 
Budgethandling antagen 2018-11-14 §  
Detaljbudget - återrapportering 2018-12-12 §   uppdaterad med KS beslut 2018-11-13 
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Kommunstyrelsen 

Ekonomisk ram 
 
 
 
 
 

 

 

Summa ramförändring 118 
 

Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Löneökningar för lönerevision samt kapitalkostnader för 2019 är avsatt centralt på finansen.  
 

Organisationsförändring 
Lönenämnden upphör och inför 2019 flyttas löneavdelningen till Kommunstyrelsen. 
 
Från och med 2019 kommer Bemanningsenheten inte längre tillhöra Kommunstyrelsen utan ingår i 
Välfärdsnämnden, den utgår därmed ur personalavdelningens budget 2019. 
 
När budgeteringen per politisk nämnd är gjord kommer anslag fördelas ut till respektive nämnd för dem 
politiska omorganisationen (1 985 tkr). 
 

Kommunstyrelsens förfogandepost och kommunstyrelsens beslut 2018-11-13 
Utifrån tagna beslut föreslås finansiering ske via kommunstyrelsens förfogandepost. 3 868 tkr kommer 
fördelas ut till att finansiera partistöd KF 300 tkr (beslut KF 2018-04-26 § 47), kompensation moms 
föreningsstöd 240 tkr (beslut KS 2018-09-12 § 163), höjda arvodeersättningar 1 128 tkr (beslut KF 2018-
09-27 § 79), nytt beslut om kulturskola 2 200 tkr (beslut KS 2018-09-12 § 161). Det öronmärks även 

Ekonomisk ram, drift      2019 

  
Budgetram 2018 50 185 

Löneökningar och kapitalkostnad april-dec 2018 -153 

Budgetram 2018 50 032 
Kompensation för löneökning jan - mars lönerev 2018 samt OB tim 
2019 197 

Indexuppräkning Räddningstjänstförbundet enligt KPV 438 
Tillfälligt kommunbidrag återställs till KS förfogande från Barn och 
Utbildning (Kulturskoleutredning). Prövas 2019. 

1 054 

Ej kompensation för indexuppräkning och intäkter netto 537 
Utökning tjänster på administrativa 2,0 åa till följd av politisk 
omorganisation 

1 141 

Utökad ram till nya politiska nämnder till följd av politisk 
omorganisation. 

1 985 

Öronmärka anslag för Lägerskola Gjendeby hos kommunchef  270 
Summa utökning 5 622 
Generell besparing på samtliga enheter inom KLK för finansiering av ej 
kompenserad indexuppräkning -537 

Minska anslag kommunchef för lägerskola -270 
Minskning av KS förfogandepost för utfördelning till KF (partistöd 300 
tkr), KFN (Kompensation moms föreningsstöd 240 tkr), KS (Höjda 
arvoden nämnder 1 128 tkr ), KFN (Kulturskola 2 200 tkr) 

-3 868 

Summa anpassning  -4 674 
Organisationsförändring, flytt av Bemanningsenheten till VFN -3 162 
Organisationsförändring, flytt av budget från bemanningsenheten till 
SBN -219 

Organisationsförändring,  flytt av budget från bemanningsenheten till 
BUN -94 

Flytt av löneavdelningen till Kommunstyrelsen 2 644 
Summa omorganisaton inför 2019 -831 
  
Budgetram 2019  50 150 

Ram 2018: 50 032 tkr 

Ram 2019: 50 150 tkr 

431 
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anslag hos kommunchefen för lägerskola Gjendeby på 270 tkr. Efter utdelning kommer Kommunstyrelsens 
förfogandepost vara tömd. 
 
Tabell per avdelningsnivå som ska följas upp av nämnd 
 

Nettokostnader, per ansvar, tkr 
Budget  

2018 
Budget 

 2019 
Kommundirektören 25 579 23 220* 
Varav KS förfogande 2 814 0 
Personalavdelningen 8 703 5 329 
Ekonomiavdelningen 7 422 7 457 
Administrativa avdelningen 8 328 11 500 
Löneavdelningen * 2 644 

Totalt, drift 
 

50 032               50 150 
*Öronmäkt 270 tkr lägerskola Gjendeby 

 
Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförädringar som redovisats finns i Kommunstyrelsens 
budgetskrivelse 2018-11-14.  
 

Investeringsbudget 
 

Tkr 
 Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan  

2020 
Plan 

2021 

     

Kommunstyrelsen 2 950 1 500 2 050 550 
Data- och nätverksprodukter 250 250 250 250 
Uppföljningssystem 200 250 50 50 
Utbyte PC 2 500 0 0 0 
Nytt ekonomisystem/faktura 0 600 1 500 0 
Förändrad dokumenthantering 0 250 250 250 
Inventarier sammanträdesrum 0 150 0 0 

Beskrivning investeringar 
 
Kommunledningskontoret 1 500 tkr 
 
Data- och nätverksprodukter (250 tkr): Investeringen avser främst nätverksprodukter för 
datakommunikation. Det större antalet datorer och kraven på snabbare datakommunikation tillsammans med 
allt större datamängder kräver investeringar i nätverksprodukter för både för luft- och trådbunden IT-
kommunikation. Utbyggnaden görs löpande när behov uppstår. Det finns idag ett särskilt utbyggnadsbehov 
av nätverk i kommunens äldreboenden.  
 
Beslutsstöd Uppföljningssystem (250 tkr): Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene. 
 
Upphandling ekonomisystem (600 tkr): Ekonomisystemet måste upphandlas, engångskostnaderna i samband 
med bytet redovisas som investeringar. Investeringen beräknas starta 2019 och avslutas 2020. 
 
Förändrad dokumenthantering (250 kr): Fortsatt digitalisering av administrativa processer. 
 
Inventarier sammanträdesrum (150 kr): Nya möbler och digital utrustning. 
 

Verksamhetsplaner  
Nämnden har antagit verskamhetsmål och mätbara mått. Under hösten har förvaltningen arbetat fram 
verksamhetsplaner, utifrån inriktningsmål samt verksamhetsmål. Avdelningarna har egna aktivitetslistor för 
att arbeta mot verksamhetsplanerna. 
Bokslut Budget Förslag 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten  
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2.4 Verksamhetsmål:  Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka för 
att andelen förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation. 

År 
2019 

Indikatorer Mål 
Energianvändningen från kommunens egna transporter skall minskas med 5 % utifrån 2009 års 
siffror. Slutredovisning 2020-01-01 

-3,0 % 

15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för transporter ska komma från 
förnybara källor. 

-10,0% 

 
2.4.1 Verksamhetsplaner 
Minska energianvändningen på kommunens egna transporter. 
Inventering av andelen energi (el/bränsle) av kommunens transporter som kommer från 
förnyelsebara källor. 

 
 
 
 

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra 
aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling   
5.5.  Verksamhetsmål: Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal som en attraktiv 
kommun År 2019 
Indikatorer Mål 
Färdigställ handlingsplan  

Uppföljning handlingsplan X 
 

 
5.5.1 Verksamhetsplaner 
Skapa delaktighet med ett aktivt remissförfarande av plan för marknadsföring. 

 
 
 

5.6. Verksamhetsmål: Utveckla och stärka det lokala näringslivet  
Indikatorer Mål 
Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi (2017)  

Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017) X 
Uppföljning av handlingsplan X 

 
 

5.6.1 Verksamhetsplaner 
Öka antalet dialogtillfällen med företag i grupp 
Öka antalet företagsbesök av enskilda företag 

 
 
 

5.7. Verksamhetsmål: Utveckla innovativa metoder för upphandling  
Indikatorer Mål 
Revidera nuvarande upphandlingspolicy X 
Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan. X 

 
 

5.7.1 Verksamhetsplaner 
Antalet upphandlingsprocesser med tidig dialog i syfte att främja innovation ska vara minst 1 
av totala antalet genomförda upphandlingar specifikt för Munkedals kommun under 2018. 
Öka dialogen mellan upphandlare och näringslivet i syfte att lyfta frågor så som innovativ 
upphandling genom att delta på minst 2 tillfällen/år i forum där parterna möts. 

 

 

Verksamhetsplaner löneavdelningen 
 

1. Inriktningsmål Miljöaspekterna ska beaktas vid alla kommunala beslut 
  

1.1.  Verksamhetsmål: Verka för en minskning av pappersförbrukning samt transporter av 
löneuppgifter till löneenheten. År 2019 
Indikatorer Mål 
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Inkommande löneunderlag till löneenheten på kontorspapper som arkiveras ska minska från 
2016 års nivå med: 60 % 

 
 
1.1.1 Verksamhetsplaner 
Löneavdelningen ska driva utvecklingsarbete inom hela SML-samarbetet som har till syfte att 
öka självrapporteringen inom löne-och personalsystemets olika delar. Enheten ska även minska 
pappersanvändningen på den egna enheten där så är möjligt. 

 

 

2. Inriktningsmål Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som 
präglas av ett gott samarbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och mångfald   

 
2.1.  Verksamhetsmål: Chefer ska få förbättrade kunskaper inom det löneadministrativa 
området för att på så sätt underlätta och kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter med ökad 
kvalité och höjd effektivitetsgrad. År 2019 
Indikatorer Mål 
Löneavdelningen ska planera och genomföra bas-utbildningar inom det löneadministrativa 
området för chefer inom SML-kommunerna. 6 

 

 
2.1.1 Verksamhetsplaner 

Avdelningen ska på olika orter inom de tre kommunerna genomföra bas-utbildningar för chefer 
och vid behov personalredogörare. Antalet genomförda kortare utbildningsinsatser ska utökas 
både för nyanställda chefer och tidigare anställda chefer som har behov av ökade kunskaper 
inom de löneadministrativa området. 

 

 
3. Inriktningsmål Styrdokumenten ska påverka organisationen så att den 
arbetar i beslutad inriktning. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och 
regelbundet följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet, 
minst var fjärde år.   
3.1.  Verksamhetsmål: Styrdokument och lathundar ska vara uppdaterade och tillgängliga för 
anställda inom SML-kommunerna. År 2019 
Indikatorer Mål 
Samtliga dokument som ligger på löneenhetens hemsida ska en gång per år gås igenom och vid 
behov revideras. 100 % 

 
 
3.1.1 Verksamhetsplaner 

Löneavdelningen ska eftersträva att blanketter och styrdokument inom det löneadministrativa 
området förenklas och blir mer enhetliga inom SML-kommunerna.  
 

 

 
 

Framtid 
Redovisas i Kommunstyrelsens budgetskrivelse 2018-11-14.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 224    Dnr: KS 2018-200    
 
Detaljbudget 2019 – Välfärdsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Välfärdsnämndens budget 2019 har kompletterats med de beslut om ramar som 
kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat verksamhetsplaner och 
aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Den ekonomiska ramen är justerad med kompensation centralt för tim/ob 
ersättning 2019 och löneökning. 
 
För att individ- och familjeomsorgen ska uppnå budgetbalans ges ett tillägg om 6 
mnkr. 
I och med en organisationsförändring där bemanningsenheten från och med 
2019 flyttas från personalavdelningen till välfärdsnämndens förvaltning, blir det 
en ramökning med 3,1 mnkr. Bemanningsenheten kommer endast omfatta 
välfärdsnämndens verksamheter. 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1 mnkr för 2019.  
 
Välfärdsnämnden har brutit ner 6 verksamhetsmål med indikatorer i 
verksamhetsplaner och aktiviteter i förvaltningen.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-12. Detaljbudget 
2019 för Välfärdsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
avdelning. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
avdelning. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
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  2018-11-12 Dnr: KS 2018-200
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Josefine Fredriksson 

Välfärdsnämndens detaljbudget 2019 plan 2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per avdelning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 

Sammanfattning 
Välfärdsnämnden har kompletterat budget 2019 med att verkställa de beslut om 
ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat verksamhetsplaner och 
aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Den ekonomiska ramen har fördelats ut på förvaltningens avdelningar.  

Ram drift 
Den ekonomiska ramen är justerad med kompensation centralt för tim/ob ersättning 
2019 och löneökning. 

För att Individ och Familjeomsorgen ska uppnå budgetbalans ges ett tillägg om 6 
mnkr (förutsatt att KS tar beslut om tillägg den 14/11–18). 

I och med en organisationsförändring kommer Bemanningsenheten från och med 
2019 flyttas från Personalavdelningen till Välfärdsnämnden, en ramökning med 3,1 
mnkr. Bemanningsenheten kommer endast omfatta Välfärdsnämndens 
verksamheter. 

Ram investering 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1 mnkr för 2019.  

Verksamhetsmål 
Välfärdsnämnden har nu brutit ner de 6 verksamhetsmål med indikatorer i 
verksamhetsplaner och aktiviteter i förvaltningen.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24 
 
 
     

 

Rickard Persson  Håkan Sundberg 
Chef Välfärdsnämnden Kommundirektör 
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         Dnr KS 2008-200 

            

 
 

Detaljbudget 2019 
Plan 2020-2022 

 
Välfärdsnämnd 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nämnds beslut 
Återremitterad i KS 2018-05-16 §100 
Budgethandling antagen 2018-11-14 § 
Detaljbudget -återrapportering 2018-12-12 § 
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Välfärdsnämnd 

Ekonomisk ram 
 
 
 
 

 

 
Summa ramförändring 11 629 

 
*beslut om tilläggsanslag till IFO om 6 000 tkr tas på KS 14/11 -18. 
 
Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Kompensation för löneökning 2018 och utfördelning jan-mars 2019. Utfördelning sker från kommunchef 
löneökningspost till sektorerna för 2018. Löneökningar för lönerevision 2019 ligger centralt på finansen. 
Kapitalkostnader för 2019 finns avsatt centralt.  
                                                                                                                                                                                                                                                          

Organisationsförändring 
Från och med 2019 kommer Bemanningsenheten ingå under avdelningen Vård och äldreomsorg. 
 
Tabell per avdelningsnivå som ska följas upp av nämnd 
 
Ansvar inom Välfärden, tkr Budget  Budget 
 2018 2019 
Avdelning Stöd 50 760 51 404 
Avdelning Individ och familjeomsorg 46 747 52 936 
Avdelning Vård och äldreomsorg 86 739 91 477 
Avdelning ledning 43 259 43 316 
Totalt 227 504 239 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomisk ram, drift tkr 
2019 

  

Budget 2018 224 514 
Löneökningar och kapitalkostnad april-dec 2018 2 990 

Budgetram 2018 227 504 

Tilläggsanslag, utökning Individ och familjeomsorg* 6 000 
Resursfördelning äldreomsorg befolkningsförändringar 2 127 
Kompensation för löneökning jan- mars lönerev 2018 samt OB tim 2 340 
Prisuppräkning 2019 669 
Summa utökning 11 136 
Anpassning för prisuppräkning 2019:  Generell spar på enheterna -669 
Effektivisering Vård och äldreomsorg -2 000 
Summa anpassning  -2 669 
Organisationsförändring, flytt av Bemaningsenheten 3 162 
Summa justering av ramar 3 162 
  

Budgetram 2019  239 133 

Ram 2018: 227 504 tkr 

Ram 2019: 239 133 tkr 

431 
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Investeringsbudget 

Nämndens ram, tkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 

2021 

         2308 ÄO ARBETSTEKN  HJÄLPMEDEL 250 150 150 150 

         2333 GEM INVENTARIER ÄO 1100 300 300 300 

         2335 ÄO LARM 326 100 100 100 

         2336 Inv MuSoLy Magna Cura 600 100 100 100 

         2333 INVENTARIER  100 100 100 100 

         2333 INVENTARIER  50 50 50 50 
System för automtiserade administrativa 
manuella processer  200   

Nya inventarier för struktur nytt boende      6 315 

Totalt 2426 1000 800 7115 
 
 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 

 Arbetstekniska hjälpmedel (150 tkr):  
Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 

 
 Gemensamma inventarier (450 tkr):  

Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden (300) och inom Stöd (100) och 
IFO (50). 

 
 Verksamhetssystem (100 tkr):  

Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna Cura. 
 

 ÄO larm (100 tkr):  
Dörrlarm, passagelarm samt så kallade hotellås. Investeringen får göras i takt med den pågående 
och planerade strukturförändringen av kommunens äldreboende.  

 
 System för automatiserade administrativa manuella processer (200 tkr): 

Digitalisering av biståndsbedömningar. Nyinvestering. 
 

 Nytt äldreboende inventarier för 65 platser (6 315 tkr) plan år 2021:  
Beräkningen är baserad på lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalytor, rehab, 
hemtjänstlokal, it struktur, SSK lokaler. Investeringen uppskattas bli år 2021. Investeringen ligger 
under Välfärdsnämnden. Nya lokaler ligger i Samhällsbyggnads investeringsbudget. 

 

Verksamhetsmål  
Nämnden har antagit verskamhetsmål och mätbara mått. Under hösten har förvaltningen arbetat fram 
verksamhetsplaner, utifrån inriktningsmål samt verksamhetsmål.  
Enheterna har egna aktivitetslistor för att arbeta mot verksamhetsplanerna. 
 
 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten  
2.1  Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och 
information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet 
och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. År 2019 
Indikatorer Mål 
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter som kan skada 
miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara slutförd 2020-01-01.        

Inventering  
slutförd 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  50% 
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de kommunala 
verksamheterna. 25% 

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50% 
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2.1.1 Verksamhetsplan 
Genom samverkan med kommunens övriga enheter ska sektorn verka för skapa möjligeheter 
för att förändra arbetsätt för att nå uppställda miljömål. 

 
 
Inriktningsmål: 4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det 
stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov 
4.1 Verksamhetsmål VFN: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i 
omsorgsnämnden År 2019 
Indikatorer Mål 
Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst (exkl. pension) 10% 
Framtagande av plan klar 
Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget 90% 
Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016) -20% 

 
4.1.1 Verksamhetsplan 
Alla nyanställda i Välfärdsnämnden ska få en introduktionsutbildning med en individuell plan. 

 
4.1.2 Verksamhetsplan 
Nämnden ska främja för och skapa möjligheter att kunna växa i sin medarbetaroll inom sektorn 
och kommunen. 

 
4.2 Verksamhetsmål VFN: Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. 
Köpt vård ska i största mån undvikas   År 2019 
Indikatorer Mål 
Antal köpta vårddygn  -20% 

(2018) 
 
4.2.1 Verksamhetsplan 
Nämnden ska ha en bred kompetens och flexibel användning av den i syfte att undvika köpt 
vård. 

 
4.3 Verksamhetsmål VFN: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att förbättra 
och effektivisera vård och omsorgsverksamheterna År 2019 
Indikatorer Mål 
Antal nya E-tjänster som startats upp 4 st 

 
4.3.1 Verksamhetsplan 
Nämnden ska ta vara på den digitala utvecklingens möjligheter för att frigöra resurser för det 
personliga mötet. 

 
4.4 Verksamhetsmål VFN: Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska erbjudas 
tillsammans med föreningar och frivilliga. År 2019 
Indikatorer Mål 
Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga 10 st 

 
4.4.1 Verksamhetsplan 
Nämnden ska skapa förutsättningar för att kunna mötas, söka och skapa aktiviteter. 

 
4.5 Verksamhetsmål VFN: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 
försörjningsstöd och medborgare som har en insats inom nämnden. Sysselsättning ska ske 
genom samverkan mellan kommunens olika nämnder. År 2019 
Indikatorer Mål 
Antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie kommunala verksamheten 10 pers. 
Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal praktikplatser 60 st 
Antal OSA-anställningar 15 st 
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet- deltagare som börjat arbeta 20% 

 
4.5.1 Verksamhetsplan 
Nämnden ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till en fungerande samverkan – internt och externt, 
för att på detta sätt utveckla sysselsättningen. 
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4.5.2 Verksamhetsplan 
Nämnden ska skapa möjligheter till olika aktiviteter och sysselsättningar för målgruppen. 

 
Framtid 
Redovisats finns i Välfärdsnämndens budgetskrivelse 2018-11-14.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 225    Dnr: KS 2018-201    
 
Detaljbudget 2019 – Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019 har kompletterats med de beslut om 
ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat verksamhetsplaner 
och aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Den ekonomiska ramen är justerad med kompensation centralt för tim/ob 
ersättning 2019 och löneökning samt omorganiseringar. 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 128,5 mnkr för 2019. Hänsyn är inte taget till 
den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ner 13 verksamhetsmål med indikatorer i 
verksamhetsplaner och aktiviteter i förvaltningen.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-12. Detaljbudget 
2019 för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av ramar 
per enhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av ramar 
per enhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
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  2018-11-12 Dnr: KS 2018-201
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 

Samhällsbyggnadsnämndens detaljbudget 2019 plan 
2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av ramar per enhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har kompletterat budget 2019 med att verkställa de 
beslut om ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat 
verksamhetsplaner och aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
Den ekonomiska ramen har grovt fördelats ut på förvaltningens enheter.  

Ram drift 
Den ekonomiska ramen är justerad med kompensation centralt för tim/ob ersättning 
2019 och löneökning samt omorganiseringar. 

Ram investering 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 128,5 mnkr för 2019. Hänsyn är inte taget till den 
ökade driftkostnaden för planperioden. 

Verksamhetsmål 
Samhällsbyggnadsnämnden har nu brutit ner de 13 verksamhetsmål med indikatorer 
i verksamhetsplaner och aktiviteter i förvaltningen.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2018-04-24 
 
     

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Chef Samhällsbyggnadsnämnden Kommundirektör 
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                    Dnr KS 2018-201 

            
 
 
 
 
 

Detaljbudget 2019 
Plan 2020-2022 

 
Samhällsbyggnads 

nämnd 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nämnds beslut 
Återremitterad i KS 2018-05-16 §102 
Budgethandling antagen 2018-11-14 § 
Detaljbudget -återrapportering 2018-12-12 § 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomisk ram 
 
 
 
 
 

 

 
Summa ramförändring 2 955 

 
Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Löneökningar för lönerevision 2019 ligger centralt på finansen. Kapitalkostnader för 2019 finns avsatt centralt.  
  
Politisk omorganisation innebär att Byggnadsnämnden from 2019 ingår i Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år. 
  
                                                                                                                                                                                                                                                         
Tabell per verksamhetsnivå som ska följas upp av nämnd 
 

Nettokostnader, per ansvar, tkr 
Budget  

2018 
Budget 

 2019 
Gata mark 5 218 5 587 
Fastighet* 53 786 53 932 
Tekniska  6 620 6 566 
Park och skog 4 104 4 094 
Kost 22 902 22 977 
Städ 9 367 9 453 

Bygg  2 344 

Totalt, drift 101 998 104 953 
 
 
 

Ekonomisk ram, drift      2019 

  
Budgetram 2018 101 164 

Löneökningar april-dec 2018 samt kapitalkostnader som aktiverats 834 

Budgetram 2018 101 998 
Kompensation för löneökning jan- mars lönerev 2018 samt OB tim 
2019 350 

Prisuppräkning 2019 598 
Justering kommunbidrag resursfördelning livsmedel elever prognos 
elevförändring 2019 

42 

Uteblivna skogsintäkter enhet Gata och mark 400 
Summa utökning 1 390 
  
Anpassning för prisuppräkning 2019:  Generell spar på enheterna  
Minskad budget för inköp för att kompensera indexuppräkning sker 
inom resp enhet. 

-598 

Anpassning av inköp för att kompensera uteblivna intäkter  
Gata och Mark genom minskade köp inom nämnden.  

-400 

Summa anpassning  -998 
  
Omorganisering byggenheten till Samhällsbyggnad 2 344 
Omorganisation budget % tjänst kost och städ från bemanning 219 
Summa omorganisering 2 563 
  
Budgetram 2019  104 953 

Ram 2018: 101 998 tkr 

Ram 2019: 104 734 tkr 

431 
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Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verskamhetsförädringar som redovisats finns i Välfärdsnämndens 
budgetskrivelse 2018-11-14.  
 

Investeringsbudget 
 

Tkr 
Budget 

2019 
Plan  

2020 
Plan 

2021 

    

Samhällsbyggnadsnämnd 128 500 239 900 93 800 
    

Gata/mark reinvestering 3 600 2 100 1 600 
Beläggning och broarbete 800 800 800 
Gångbro Bråland 0 500 0 
Åtgärder gatubelysning 300 300 300 
GC Skolvägen 0 0 0 
Håby rondell 1 000 0 0 
Samhällsförbättrande åtgärder 500 500 500 
Broar Bruksvägen/Älven 1 000 1 000 1 000 
Gata/mark nyinvestering 7 600 10 600 9 600 
Beläggning  Möe 0 1 000 0 
Strategiskt fastighetsförvärv 300 300 300 
Utbyggnad bostad/industriområde 300 300 300 
Exploatering industriområde Västra Säleby 0 2 000 3 000 
Exploatering industriområde Östra Säleby 1 000 0 0 
Expoatering bostäder Korpås  0 1 000 1 000 
GC-väg Gläborg 0 2 000 0 
Expoatering omläggning Vadholmsvägen 2 000 0 0 
Expoatering Gläborgs industriområde 2 000 2 000 0 
Exploatering Håby södra industriområde 0 0 2 000 
GC utmed Stalevägen 2 000 0 0 
Gårvik strandzon 0 0 0 
GC Saltkällan 0 500 0 
Handikappanpassning lekplats 0 0 0 
Erosionsskydd Saltkällan 0 500 0 
Exploatering tomter Hällevadsholm 0 0 300 
Exploatering utbyggnad bostadsområde 
Tegelverket 0 0 0 
Hällevadsholm vändplan 0 1 000 0 
Fastigheter reinvestering 7 400 6 800 5 300 
Ombyggnation kommunala fastigheter 800 800 800 
Planerat underhåll kök Kungshöjdens förskola 0 0 0 
Handikappanpassning 100 100 100 
Ombyggnation Ekebacken 0 0 1 000 
Utvecklingscentrum Munkedal 2 000 2 000 2 000 
Upprustning Gullmarsalen forum 0 0 0 
Upprustning ledningsplatser 0 0 0 
Planerat underhåll Pipfabriken 2 000 1 000 0 
Planerat underhåll GA Kommunförrådet 1 000 0 0 
Planerat underhåll Dingle sporthall 0 1 000 0 
Planerat underhåll Sotarvillan  0 500 0 
Planerat underhåll Kungshöjdens förskola 0 0 0 
Säkerhetshöjande åtgärder 400 400 400 
Fiberanslutningar i verksamheten 100 0 0 
Energiåtgärder 1 000 1 000 1 000 

Fastigheter nyinvestering 0 500 0 
Gårvik toalett 0 500 0 
Tillträdesskydd forum 0 0 0 
Skydd server/IT 0 0 0 
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Mnkr 
Budget  

2019 
Plan 

 2020 
Plan  

2021 
    

Städ reinvestering 200 200 200 
Städ allmänt 200 200 200 
Kost reinvestering 700 800 800 
Inventarier matsal skolor 400 300 300 
Kommunala kök allmänt 300 500 500 
Park & skog reinvestering 1 250 550 550 
Nya bryggor Gårvik 0 0 0 
Div. bad,lek/ Handikappåtgärder badplats 250 250 250 
Redskap 300 300 300 
Skogstraktor 0 0 0 
Sopmaskin 700 0 0 
Detaljplaner Plan och Bygg  750 750 750 
Detaljplaner 750 750 750 

    

Strukturutredningar ÅR (mnkr) 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 plan 2022 
plan 

2023 
      

Strukturutredningar summa  107 000 217 600 75 000 10 000 7 000 
Äldreboende nyinvestering 50 000 100 000 50 000 0 0 
Skolutredning befintlig struktur nyinvestering 31 000 88 600 10 000 0 0 
Skolutredning befintlig struktur reinvestering 26 000 29 000 15 000 10 000 7 000 

 
Beskrivning investeringar 
 
Gata mark 11 200 tkr 
o Beläggning o broarbete (800 tkr):  
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och anläggningar 
 
o Åtgärder gatubelysning (300 tkr):  
Mindre åtgärder för att spara energi och höja säkerheten i gatubelysningsanläggningarna. 
 
o Samhällsförebyggande åtgärder (500 tkr):  
Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar även möjlighet för samhällsföreningar m fl att söka 

bidrag. 
 
o Gatubelysning (300 tkr):  
 
o Bro bruksvägen /älven (1 000 tkr): 
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick och behöver renoveras 2017-2019. 
 
o Strategiskt fastighetsförvärv (300 tkr):  
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc. 
 
o Utbyggnad bostad/industriområde (300 tkr) 
Medel för mindre åtgärder. 
 
o Exploatering industriområde östra Säleby (1 000 tkr): 
Toppbeläggning av gata i området. 
 
o Exploatering omläggning Vadholmsvägen (2 000 tkr): 
När detaljplanearbetet avslutats läggs Vadholmsvägen om för att få större byggrätter för bostäder. 
 
o Exploatering Gläborg industriområde ( 2 000 tkr): 
Utbyggnad av verksamhetsområde, vilket planeras ske 2020.  
 
o CG utmed Stalevägen (2 000 tkr): 
Ev utbyggnad i samverkan med Trafikverket. 
 
Fastighet 7 400 tkr 
 
o Ombyggnad kommunala fastigheter (800 tkr):  
Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter verksamheters behov. 
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o Handikappanpassning (100 tkr):  
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder.  
 
o Utvecklingscentrum Munkedal (2 000 tkr): 
Lokalanpassningar kommer att behöva göras årligen för såväl kommunala verksamheter som externa 

hyresgäster.  
 
o Planerat underhåll Pipfabriken (2 000 tkr):  
Upprustning och verksamhetsanpassning. 
 
o Planerat underhåll GA Kommunförrådet (1 000 tkr):  
Upprustning och verksamhetsanpassning. 
 
o Säkerhetshöjande åtgärder (400 tkr):  
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra säkerheten i kommunala lokaler. 
 
o Fiberanslutningar i verksamheten (100 tkr):  
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i byggnaderna. 
 
o Energiåtgärder (1 000 tkr):  
Åtgärder på kommunala fastigheter.  
 
 
o Städ allmänt (200 tkr): 
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver bättre redskap, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. 
 
o Kom. kök allmänt (300 tkr):  
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök. 
 
o Inventarier matsal skolor (400 tkr): 
Bord och stolar i skolmatsalarna behöver förnyas. Först ut är Kungsmarksskolan. 
 
Park & Skog 1 250 tkr 
 
o Div bad,lek /handikappsåtgärder badplats (250 tkr): 
Åtgärder vid badplatser. 
 
o Redskap (300 tkr):  
Löpande inköp av redskap. 
 
o Sopmaskin (700 tkr)  
Ny sopmaskin för skötsel av gator,vägar samt fastighetsytor. 
 
Bygg 750 tkr 
 
o Detaljplaner (750 tkr):  
Detaljplaner för kommunala fastigheter. 
 
Strukturinvesteringar 107 mnkr 
 
Nytt äldreboende investeringsbehov 
 
 Nytt äldreboende (50 000 tkr):  
Projektering påbörjas nytt boende inom Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum.  Total investering på 

201 000 tkr under perioden år 2018-2021. Investeringen ligger under Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Skolutredning investeringsbehov  
 Skolutredning befintlig struktur (57 000 tkr)  
Efter översyn av skolfastigheter har en investeringsplan tagits fram som omfattar 190 000 tkr under perioden 

år 2018-2023. Investeringen ligger under Samhällsbyggnadsnämnden. 

Verksamhetsplaner  
Nämnden har antagit verskamhetsmål och mätbara mått. Under hösten har förvaltningen arbetat fram 
verksamhetsplaner, utifrån inriktningsmål samt verksamhetsmål.  
Enheterna har egna aktivitetslistor för att arbeta mot verksamhetsplanerna. 
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Bokslut Budget Förslag 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten  
2.1  Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och 
information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet 
och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. År 2019 
Indikatorer Mål 
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter som kan skada 
miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara slutförd 2020-01-01.        

Inventering  
slutförd 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  50% 
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de kommunala 
verksamheterna. 25% 

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50% 
 
2.1.1 Verksamhetsplan 
Minska matsvinnet inom kost 
Minska mängden miljöfarliga produkter inom städ med 90%. Kompl m produktblad 
Källsortering på UC 

 
2.2  Verksamhetsmål: Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om 
kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och 
exploatering. År 2019 
Indikatorer Mål 
10 % av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av ängsmark. Redovisas 2020-01-01. 10% 
Ängsmarken slås två gånger per år. Redovisas 2020-01-01 2 ggr/år 

 
2.2.1 Verksamhetsplan 
Röja samhällsnära skog 
Se över om fler ytor kan göras till ängsmark 

 
2.3  Verksamhetsmål:  God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina 
miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning. År 2019 
Indikatorer Mål 
Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska 2020-01-01 ha minskat med 10 %. -7,5% 
Mätning av fastigheter med enskilda avlopp i Munkedal 2016: 2350 st. totalt 235 fastigheter (-
10%) För 2017 minska med 40, -1,7 % 2 173 

 
 

2.3.1 Verksamhetsplan 
Stimulera utbyggnad av Kommunal VA eller föreningsdrivna anläggningar 

 
 

2.4 Verksamhetsmål:  Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka 
för att andelen förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation. År 2019 
Indikatorer Mål 
Energianvändningen i kommunens fastigheter skall minskas med 20 % från 2009 års siffror. 
Slutredovisning 2020-01-01. (2009 – 189 kWh per m2)  154 

100 % av den energi (el+bränslen) som kommunerna konsumerar för uppvärmning av 
kommunala fastigheter ska komma från förnyelsebara källor. Slutredovisning 2020-01-01 99,0% 

 
 

2.4.1 Verksamhetsplan 
Aktiv planering på energisidan vid ny- om och tillbyggnad 
Utreda centrallager för minskade transporter 

 
 

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra 
aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling   
5.1  Resultatmål: Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad beredskap År 2019 
Indikatorer Mål 
Mängden färdigställd industrimark 20000 m2  

 

5.1.1 Verksamhetsplan 
Planlägga för nya områden 
Förvärva bra mark i bra läge 

 
 

5.2 Verksamhetsmål: Se till att det finns ett brett utbud av tomter, avseende pris, läge i 
kommunen och storlek på tomten  
Indikatorer Mål 
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Tomter ska finnas i samtliga kommundelar JA 
Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter X 

 
 

5.2.1 Verksamhetsplan 
Förbättra GIS-redovisningen av tomter och mark 
Förbättra info om tomter 

 
 
 

5.3  Verksamhetsmål: Minska antalet extern inhyrda fastigheter År 2019 
Indikatorer Mål 

Minska antalet inhyrda fastigheter (m2)  -150 m2 
(Grönskan och Munkbo räknas inte som externa inhyrda) 
   

5.3.1 Verksamhetsplan 
Anpassa kommunala lokaler 
Planera flytt från externa lokaler 

 
 

5.4  Verksamhetsmål: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande i mässor År 2019 
Indikatorer Mål 
Minst en mässa per år 1 

 

5.4.1 Verksamhetsplan 
Samverkan med näringslivsansv och kommunikatör 

 
 

6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att 
erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. 
6.1 Verksamhetsmål:  Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra 
trygghetsvandringar) År 2019 
Indikatorer Mål 
Antal trygghetsvandringar per år 2 

 
 

6.2 Verksamhetsmål:  Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra bostäder År 2019 
Indikatorer Mål 
En intressent per år 1 

 

6.2.1 Verksamhetsplan 
Öka känslan av trygghet i bostadsområden och i centrum 

 
 

6.3 Verksamhetsmål:  Regelbundet ska återredovisas förbrukning av underhåll både akut och 
planerat År 2019 
Indikatorer Mål 
Redovisning 3 ggr/år (delår och årsbokslut) 3 

 

6.3.1 Verksamhetsplan 
Bättre planering av underhållsinsatser 

 
 

6.4 Verksamhetsmål Bygg:  Öka antalet detaljplaner för bostäder och industrimark År 2019 
Indikatorer Mål 
4 planer per år 4 

 

6.4.1 Verksamhetsplan 
Färdigställa planer (verksamhet) 

 
 

6.5 Verksamhetsmål:  Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden År 2019 
Indikatorer Mål 
Handläggningstid (dgr) (bättre nivå än mätningen 2016, 27 dgr) 25 
Informationsgivning via träff för allmänheten (antal träffar). 2 

 
6.5.1 Verksamhetsplan 
Korta ner handläggningstid bygglov (effektivisera) (bättre nivå än mätningen 2016)  
Informationsträffar för allmänheten  (tillgänglighet, användarvänlighet) 

 

Framtid 
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Redovisats finns i Välfärdsnämndens budgetskrivelse 2018-11-14.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 226    Dnr: KS 2018-198    
 
Detaljbudget 2019 – Barn och utbildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2019 har kompletterats med de beslut 
om ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat 
verksamhetsplaner och aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Nämnden har blivit tilldelad 3 064 tkr i resursfördelning på grund av utökade 
volymer samt modulkostnader 1 200 tkr. Den ekonomiska ramen är justerad 
med kompensation centralt för tim/ob ersättning 2019 och löneökning. 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 och 2,0 mnkr för 2020. 
Hänsyn är inte taget till den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har brutit ner 5 verksamhetsmål med indikatorer 
i verksamhetsplaner och aktiviteter.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-12. Detaljbudget 
2019 för Barn och utbildningsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsens beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsens beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
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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 

 
 

  
  2018-11-12 Dnr: KS 2018-198
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Anna Josefsson 

Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget 2019 
plan 2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna fördelning av ramar per verksamhet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har kompletterat budget 2019 med att verkställa de 
beslut om ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat 
verksamhetsplaner och aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
Den ekonomiska ramen har fördelats ut efter resursfördelning.  

Ram drift 
Nämnden har blivit tilldelad 3 064 tkr i resursfördelning på grund av utökade 
volymer samt modulkostnader 1 200 tkr. Den ekonomiska ramen är justerad med 
kompensation centralt för tim/ob ersättning 2019 och löneökning. 

Ram investering 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 och 2,0 mnkr för 2020. Hänsyn 
är inte taget till den ökade driftkostnaden för planperioden. 

Verksamhetsmål 
Barn- och utbildningsnämnden har brutit ner de 5 verksamhetsmålen med indikatorer 
i verksamhetsplaner och aktiviteter.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2018-04-24 
 
     

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 

Liselott Sörensen-ringi Håkan Sundberg 
Chef Barn- och utbildningsnämnden Kommundirektör 
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         Dnr KS 2018-198 

            

 
 

Detaljbudget 2019 
Plan 2020-2022 

 
Barn- och utbildnings 

nämnd 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämnds beslut 
Återremitterad i KS 2018-05-16 § 101 
Budgethandling antagen 2018-11-14 § 
Detaljbudget -återrapportering 2018-12-12 § 
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Barn- och Utbildningsnämnden 

Ekonomisk ram 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summa ramförändring 4 433 

 
 
Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Kompensation för löneökning 2018 och utfördelning jan-mars 2019. Utfördelning sker från kommunchef 
löneökningspost till sektorerna för 2018. Löneökningar för lönerevision 2019 ligger centralt på finansen. 
Kapitalkostnader för 2019 finns avsatt centralt. Lönerevision för lärare är ännu inte gjord utan kommer 
utbetalas med lönen för december. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Resursfördelning per verksamhet 2019 
 

 
 
 

BoU 2019 avvikelse förändring 
personer och kr mot budget

Ålders 
kategori     

1-5 år

Ålders 
kategori     

6 år

Ålders 
kategori          

6 -9 år

Ålders 
kategori             
10-12 år

Ålders 
kategori        

7-15 år

Ålders 
kategori         
16-18 år

Ålders 
kategori     

19-21 Totalt
2018-12-31  utfall Inkl nyttjande grad 562 139 388 110 1 057 319 41 2 615
Prognos 2019-12-31 inkl nyttjandegrad 564 120 407 132 1 095 321 41 2 681
Förändring under 2019 2 -18 19 22 38 3 0 -67
Nyttjandegrad 92% 100% 82% 36% 100% 90% 100%
Pris per åldersgrupp 2018 76 475 38 248 13 860 13 860 72 216 130 901 130 901
Justerad ram 2019 (förändring* pris) 164 052 -698 103 269 480 311 604 2 767 341 350 116 0 3 164 491

Ekonomisk ram, drift 2019 
  
Budgetram 2018 221 733 

Löneökningar april-dec 2018 samt kapitalkostnader som aktiverats 880 

Uppdelning mellan KoF och BoU nämnd -12 633 

Budgetram 2018 209 980 
  
Kompensation för löneökning jan- mars lönerev 2018 samt OB tim 
2019 326 

Prisuppräkning 2019 skolplatser. 500 tkr fsk, 500 tkr gymn 1 000 
Moduler Bruksskolan och Munkedalsskolan 1 200 
Resursfördelning, se tabell nedan. 3 064 
Hedekas; 850 tkr löneökn + 1,0 tjänst extra 600 tkr, halvår jan-juni 725 
Nytt avtal Naturbruk: Ökad kostn inomläns fristående  (beräknat på 5 
elever) 

600 

Summa utökning 6 915 
  
Anpassning för prisuppräkning 2019:  Generell spar på enheterna -942 
Anpassning  för nytt avtal Naturbruk och projekt Hekedas, neddragning 
av 2,25 årsarbetare -1 325 

Summa anpassning  -2 267 
  
Flytt av skolbibliotek ytterskolor till KoF -309 
Adm tjänst från bemanningsenheten 94 
Summa omorganisering -215 
  
Budgetram 2019  214 413 
  

Ram 2018: 209 980 tkr 

Ram 2019: 214 413 tkr 

431 
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Tabell per verksamhetsnivå som ska följas upp av nämnd. 
 
Verksamhet inom BoU Budget  Budget 

Tkr 2018 2019 
Barnomsorg 55 848 57 086 

Grundskolan 87 163 89 746 

Särskolan 12 460 12 429 

Gymnasieskola 43 974 44 635 

Vuxenutbildning 5 724 5 708 

Övrig verksamhet 4 811 4 809 

Totaler 209 980 214 413 
 
 

Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2018-11-14.  
 

Investeringsram 

Tnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

Kunskapens Hus 500 100 100 100 
Förvaltningsledning BoU 926 900 900 900 
Strukturutredning inventarier skolor förskolor   1000 600 
Summa  1 426 1,000 2,000 1,600 

 

Verksamhetsplaner  
Nämnden har antagit verskamhetsmål och mätbara mått. Under hösten har förvaltningen arbetat fram 
verksamhetsplaner, utifrån inriktningsmål samt verksamhetsmål.  
Enheterna har egna aktivitetslistor för att arbeta mot verksamhetsplanerna. 
 
1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen 
1.2  Verksamhetsmål BOU: Alla ska ingå i ett meningsskapande 
sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor  År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Alla som går i förskolan till gymnasiet ska känna sig trygga (Skolinspektionens 
mätning % 2018 och egen mätning % 2019) 92%   

Alla anställda inom Barn och Utbildning ska känna sig trygga (medarbetarenkät 
2019)     92%   

 
Miljö alla 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten    

 
      

2.1  Verksamhetsmål BoU: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart 
beteende via utbildning och information, erbjuda invånare och turister en 
hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga 
medel i arbetet med hållbar utveckling.. Länk till information ” Grön Flagg”    År 2019 

 
 
 
 

Indikatorer Mål Utfall 
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter 
som kan skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara 
slutförd 2020-01-01.        

Inventering  
slutförd 

 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  50%  
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall 
i de kommunala verksamheterna. 25%  

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50%  
25 % av samtliga skolor/förskolor ska certifieras enligt "Grön flagg". Stiftelsen 
"HÅLL SVERIGE RENT" har tagit fram ett färdigt koncept anpassat för 
skolor/förskolor. Slutdatum 2020-01-01. 

4 enheter 
påbörjar 

certifiering 
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Utbildning 
3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och    
socialt från förskola och framåt. 
3.1  Verksamhetsmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få 
språkförberedande stimulans  År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Elever i det normerande testet i förskoleklass ska ha uppnått minst 4 på 
Stanine-skalan 97%   

 
3.2  Verksamhetsmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda 
kommuninvånarna utbildningar som matchar det lokala näringslivet och 
arbetsmarknadsbehovet År 2019   
Indikatorer Mål Utfall 
Antal erbjudna fler platser på Vuxenutbildningens program (större än)  >år2018   

 
8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår 
kommun 
8.1 Verksamhetsmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara 
anställningsbara  År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Antal ungdomar som är inskrivna i kommunens aktivitetsansvar 8   
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%) 70  
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 67  
Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år  77  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 227    Dnr: KS 2018-199    
 
Detaljbudget 2019 – Kultur och fritidsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsnämndens budget 2019 har kompletterats med de beslut om 
ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat verksamhetsplaner 
och aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Nämnden har tilldelats 2 850 tkr för Kulturskola samt även fått utökning av ram 
på 240 tkr för föreningsbidrag. Den ekonomiska ramen är justerad med 
kompensation centralt för tim/ob ersättning 2019 och löneökning. 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 250 tkr för 2019 och 200 tkr för 2020. Hänsyn 
är inte taget till den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har brutit ner 5 verksamhetsmål med indikatorer i 
verksamhetsplaner och aktiviteter.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-16. Detaljbudget 
2019 för Kultur och fritidsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
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  2018-11-16 Dnr: KS 2018-199
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Anna Josefsson 

Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2019 plan 
2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per verksamhet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har kompletterat budget 2019 med att verkställa de 
beslut om ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat 
verksamhetsplaner och aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 

Ram drift 
Medel för musikskolan har flyttats från Kultur och fritid tillbaka till Ks förfogande i 
väntan på Kulturskoleutredningen, 1 054 tkr. Nu har nämnden tilldelats 2 850 tkr för 
Kulturskola samt även fått utökning av ram på 240 tkr för föreningsbidrag. Den 
ekonomiska ramen är justerad med kompensation centralt för tim/ob ersättning 
2019 och löneökning. 

Ram investering 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 250 tkr för 2019 och 200 tkr för 2020. Hänsyn är 
inte taget till den ökade driftkostnaden för planperioden. 

Verksamhetsmål 
Kultur- och fritidsnämnden har brutit ner de 5 verksamhetsmålen med indikatorer i 
verksamhetsplaner och aktiviteter.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2018-04-24 
 
     

Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 

Liselott Sörensen-ringi Håkan Sundberg 
Chef Barn- och utbildningsnämnden Kommundirektör 
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         Dnr KS 2018-199 

            

 
 

Detaljbudget 2019 
Plan 2020-2022 

 
Kultur- och fritids 

nämnd 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nämnds beslut 
Återremitterad i KS 2018-05-16 § 103 
Budgethandling antagen 2018-11-14 § 
Detaljbudget -återrapportering 2018-12-12 § 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summa ramförändring 2 319 
 
Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Kompensation för löneökning 2018 och utfördelning jan-mars 2019. Utfördelning sker från kommunchef 
löneökningspost till sektorerna för 2018. Löneökningar för lönerevision 2019 ligger centralt på finansen. 
Kapitalkostnader för 2019 finns avsatt centralt. 

                                                                                                                                                                                              
Tabell per verksamhetsnivå som ska följas upp av nämnd. 
 
Verksamhet inom Kof Budget  Budget 

Tkr 2018 2019 
Turism 351 569 

Fritidsverksamhet  6 404 5 480 

Kultur 662 731 

Bibliotek 2 491 2 705 

fritidsgårdar 512 1 469 

Kulturskola 2 213 3 998 

Totaler 12 633 14 952 
 

Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2018-11-14.  

 
Investeringsram 

Tkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

Konst i offenliga miljöer 100 100 100 100 
Investering KoF 112 150 100 100 
Summa  212 250 200 200 

Ekonomisk ram, drift 2019 
  
Budgetram 2018 0 

Uppdelning mellan KoF och BoU nämnd 12 633 

Budgetram 2018 12 633 
  
Kompensation för löneökning jan- mars lönerev 2018 samt OB tim 
2019 32 

Kulturskola beslut 2018-09-12 §161.  2 850 
Nytt regelverk föreningsbidrag. Momskompensation beslut 2018-09-12 
§ 163 240 

Summa utökning 3 122 
  
Anpassning för prisuppräkning 2019:  Generell spar på enheterna -58 
Summa anpassning  -58 
  
Flytt av skolbibliotek ytterskolor från BoU 309 
Medel för Musikskolan i väntan på kulturskoleutredning tillbaka till Ks 
förfogande -1 054 

Summa omorganisering -745 
Budgetram 2019  14 952 
  

Ram 2018: 12 633 tkr 

Ram 2019: 14 952 tkr 

431 
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3 
 

Verksamhetsplaner  
Nämnden har antagit verskamhetsmål och mätbara mått. Under hösten har förvaltningen arbetat fram 
verksamhetsplaner, utifrån inriktningsmål samt verksamhetsmål.  
Enheterna har egna aktivitetslistor för att arbeta mot verksamhetsplanerna. 
 
1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen 
1.2  Verksamhetsmål KoF: Alla ska ingå i ett meningsskapande 
sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor  År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Alla anställda inom Kultur och Fritid ska känna sig trygga (medarbetarenkät 
2019) 92%   

 
Miljö alla 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten    

 
      

2.1  Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende 
via utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam 
livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i 
arbetet med hållbar utveckling.. Länk till information ” Grön Flagg” År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter 
som kan skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara 
slutförd 2020-01-01.        

Inventering  
slutförd 

 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  50%  
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall 
i de kommunala verksamheterna. 25%  

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50%  

 
Fritid och Kultur  
7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott, fritids -och kulturaktiviteter av varierande karaktär 
och god kvalitet. 
7.1 Verksamhetsmål: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i 
samtliga delar av kommunen i form av allaktivitetshus  År 2019  
Indikatorer Mål Utfall 
Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården. 250   
Antal utvecklingsmöten med föreningslivet. 3   
Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 1   

 
7.2 Verksamhetsmål: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge  År 2019  
Indikatorer Mål Utfall 
Mäta besökande till kulturella platser genom att placera QR-koder på dessa 
och koppla till ”Platser berättar”  270   

Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via uttagen 
sidstatistik. 500   

 
Alla  
8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår 
kommun 
8.1 Verksamhetsmål KoF: Fritidsgårdsverksamheten ska vara tillgänglig för 
kommunens ungdomar År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Fritidsgårdens öppethållande, dagar/vecka 3   

Fritidsgårdsverksamhet i alla delar av kommunen (Svarteborg, C-Munkedal, 
Hedekas), antal kommundelar 2  

Fritidsgården öppet under sommarlovet, dagar/vecka 3  
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Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 228 Dnr: KS 2017-295 

Uppföljning intern kontroll 2018 

Sammanfattning 

Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska 
kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  

För 2018 har internkontrollplaner antagits för respektive sektor inom 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har även noterat planer för: 
 Byggnadsnämnd
 Lönenämnd (LNSML)
 It nämnd (ITSML)
 Miljönämnd (ITSML)
 Munkbo AB
 Räddningstjänst
 Västvatten AB

Återrapporter har nu upprättats för varje internkontrollplan. 

Beredning 

Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-29. Uppföljning 
av internkontrollplan 2018 för respektive sektor inom kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, lönenämnden, IT-nämnden, miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, Munkbo AB, Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän och Västvatten 
AB. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 
internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2018 

 Kommunstyrelsen noterar Byggnadsnämndens återrapportering av 
internkontrollarbetet 2018. 

 Kommunstyrelsen noterar de gemensamma nämndernas återrapportering 
av internkontrollarbetet 2018. (Lönenämnden, IT-nämnden och 
Miljönämnden) 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 228 
 

 Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och förbunds återrapportering av 
internkontrollplan för 2018. (Munkbo AB, Västvatten AB, 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän). 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 
internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2018  

 
 Kommunstyrelsen noterar Byggnadsnämndens återrapportering av 

internkontrollarbetet 2018.  
 
 Kommunstyrelsen noterar de gemensamma nämndernas återrapportering 

av internkontrollarbetet 2018. (Lönenämnden, IT-nämnden och 
Miljönämnden) 

 

 Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och förbunds återrapportering av 
internkontrollplan för 2018. (Munkbo AB, Västvatten AB, 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän). 

  

51

linand001
Rektangel



 

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 

 
 

  
  2018-10-29 Dnr: KS 2017-295
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomienheten

Uppföljning av internkontrollplaner 2018 för 
gemensamma nämnder (SML) samt bolag och förbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av internkontrollarbetet för 
kommunstyrelsens verksamheter för 2018  

 
Kommunstyrelsen noterar Byggnadsnämndens återrapportering av 
internkontrollarbetet 2018.  

 
Kommunstyrelsen noterar de gemensamma nämndernas återrapportering av 
internkontrollarbetet 2018. (Lönenämnden, IT-nämnden och Miljönämnden) 
 

Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och förbunds återrapportering av 
internkontrollplan för 2018. (Munkbo AB, Västvatten AB, Räddningstjänsten Mitt 
Bohuslän). 

Sammanfattning 
Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall 
även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, 
hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. Vid upptäckta 
brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller 
brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
 
För 2018 har internkontrollplaner antagits för respektive sektor nedan inom 
kommunstyrelsen den 2017-12-12 (31 granskningar).  

 Kommunledningskontor  
 Sektor Barn och utbildning  
 Sektor Omsorg 
 Sektorn för Samhällsbyggnad 

 
Kommunstyrelsen har noterat planer för: 
 Byggnadsnämnd  
 Lönenämnd (LNSML)  
 It nämnd (ITSML)  
 Miljönämnd (ITSML)  
 Munkbo AB 
 Räddningstjänst 
 Västvatten AB 
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Återrapportering 
En återrapport har nu upprättats (av ansvarig) för varje internkontrollplan, se 
bifogade underlag. Varje punkt på planerna har en bedömning gjorts utifrån att;  
 

 Kontrollområdet fungerar 
 Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas 
 Kontrollområdet fungerar inte. 

 
Kommunstyrelsen 
Av återredovisningen av kommunstyrelsens egna granskningsområden framgår det 
att huvuddelen av granskningarna fungerar eller fungerar men behöver utvecklas. 
Förbättringsåtgärder redovisas. 
 
De som inte fungerat beror i huvudsak på att granskningarna inte har genomförts 
fullt ut men kommer att göras, inte kunnat göras på grund av nya direktiv och 
därmed gör granskningen utifrån nya direktiv i 2019 års internkontrollplaner.  
 
En återrapport görs från övriga nämnder, gemensamma nämnder, bolag och 
förbund. 
 
Byggnämnden 
En återrapport av uppföljningen av internkontrollplan 2018 har gått till 
Byggnadsnämnden för godkännande den 2018-12-04. Samtliga två granskningar har 
bedömts fungera men ska utvecklas. 
 
Gemensamma nämnder Sotenäs, Munkedal och Lysekil  

 Lönenämnden (LNSML) beslutade den 2018-11-13 §12 att godkänna 
återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2018. Av de fyra 
granskningarna som gjorts visar återrapporteringen att tre fungerar, och en 
fungerar inte. Förslag till åtgärder har givits och kvarstår som granskning 
2019. 
 

 IT nämnden(ITSML) beslutade 2018-05-28 §13 att godkänna 
återrapporteringen för 2018 och ger uppdrag att arbeta med föreslagna 
åtgärder och återrapportera genomförda åtgärder senast i december 2018.  
 

 Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) beslutade 2018-09-17 §60 att 
godkänna återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2018 med 
komplettering av en punkt där återredovisningen kommer senare under 2018.  

 
Munkbo AB 
En återrapport av uppföljningen av internkontrollplan 2018 har gått till Munkbos 
styrelse för godkännande den 2018-11-15.  
 
Västvatten AB 
Västvatten AB styrelse beslutade den 2018-10-16 §15 att godkänna 
återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2018. Inga allvarliga brister 
upptäcktes men förslag till förbättringar har föreslagits utifrån de tre 
granskningsområdena (efterlevnad upphandlingsregler, körjournaler, 
datorer/paddor/telefoni vid nyanställning) 
 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän  
Förbundsdirektionen Räddningstjänsten mitt Bohusläns beslutade den 2018-09-25 § 
24 att godkänna återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2018. 
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Sex områden har granskats (Grafisk profil, representation, debiteringsbara insatser, 
kontroll löner, Anläggningar, risk för arbetsskada). Tre av de sex 
granskningsområdena har avvikelser upptäckts. Inga allvarliga brister men åtgärder 
har upprättats och ska genomföras.  
 
Bifogar 11 bilagor. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Skickas till: Kommunrevisionen, ekonomichef, controller, kommunchef samt 
sektorchefer 
Räddningstjänsten mitt Bohuslän 
Munkbo AB 
Västvatten AB 
IT nämnden Lysekil 
Miljönämnden Sotenäs 
 
 

Maria Strömberg 
 

Håkan Sundberg 
TF Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningskontor Kommunledningskontor 
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018
Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31    Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-12

Sektor/område: Kommunledningskontoret Upprättad av:  Maria Strömberg Dnr KS 2017-295
sid 1

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapportering

EK Avtalstrohet 16 Policy för inköp och 

upphandling, regler 

för inköp och 

direktupphandling

Kontrollera att inköp görs från 

leverantörer med giltiga avtal 

Upphandlare Granska inköp genom 

stickprov av fakturor från 

leverantörer inom visst 

område. Inköp av 

sjukvårdsmaterial samt av 

lokalvårdsprodukter.

stickprov under 

2018

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Inom båda granskningsområden, 

sjukvårdsmaterial samt 

lokalvårdsprodukter, finns vissa produkter 

finns med i flera olika avtal. Det innebär 

att det inte är fel att handla dessa 

produkter av annan ramavtalsleverantör 

än av den inom det aktuella området, men 

för att förtydliga avgränsningarna för 

beställarna planeras det att göra en 

översyn i samband med att avtalen löper 

ut.

KS 12/12 2018

EK Avtalsuppföljning 9 Policy för inköp och 

upphandling, regler 

för inköp och 

direktupphandling

Kontrollera att fakturerade priser 

stämmer överens med avtalade 

priser.

Upphandlare Granska inköp genom 

stickprov av fakturor från 

leverantörer inom visst 

område. Inköp av 

lokalvårdsprodukter.

stickprov under 

2018

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Inga åtgärder eftersom kontrollområdet 

fungerar.

KS 12/12 2018

EK Inköps-organisation 9 Beslutsunderlag 

underskrivna av 

sektorchefer

Att inköp har gjorts av behöriga 

inköpare som gått utbildning

Upphandlare/E-

handlare

Granska att inköp gjorts av 

behörig person genom 

stickprover på 

leverantörfakturor. 

Kontrollen kommer rikta sig 

mot barn- och 

utbildningssektorn. 

Stickprov på 

fakturor under 

februari-maj

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollen bör göras inom närmre tid 

sedan dess att nytt beslutsunderlag togs 

fram, för att få ett mer rättvis resultat. 

Man bör även inrikta sig på ett mindre 

område eller inrikta sig exempelvis på en 

leverantör.

KS 12/12 2018

EK Riktade statsbidrag 9 Beslutsunderlagen 

till de riktade 

statsbidragen samt 

rekomendation RKR 

18.1

Avstämning av balanskonto för de 

riktade statsbidrag att de bokförs 

på rätt år och följer 

beslutsunderlag.

Ekonomer per 

sektor

Samtliga balanskonton Kontroll bokslut 

2017, samt 

delårsbokslut 

aug 2018. 

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Inga åtgärder eftersom kontrollområdet 

fungerar.

KS 12/12 2018

Ek Inventering av 

Kontrakt i e-builder

12 Attestreglementet Kontroll att kontrakt är upplagda 

på rätt ansvar/kostnadsställe  i e-

builde samt har en konteringsmall. 

Ekonomihandl

äggare

Gå igenom alla kontrakt 

inom sektor omsorg

Klart september Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

En rutin behöver sättas upp för vad som 

behöver göras när ett kostnadsställe 

avslutas. Detta kommer dock inom ett 

halvår bli ett ickeproblem då vi inte 

kommer använda oss av eBuilder längre, 

utan kommer gå ett nytt e-handelssystem. 

Det man i stället få får göra är att ta fram 

rutiner som fungerar för det nya systemet. 

KS 12/12 2018

Resultat av kontrollen

x
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31    Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-12

Sektor/område: Kommunledningskontoret Upprättad av:  Maria Strömberg Dnr KS 2017-295
sid 2

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapportering

Pers.

Samråd om 

lönesättning 

12 Regler för 

lönesättning

Kontrollera att chefer samråder om 

lön vid nyanställning enligt regler 

för lönesättning.

Personal-

utvecklare

Granska lönesättning vid 

nyanställning vid en vald 

tidsperiod

Stickprov under 

2018

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

I KLG kommer diskussion föras om hur lön 

ska sättas.

KS 12/12 2018

Pers.

Rehabiliterings-plan 12 Rutin för rehabilitering 

och arbetsanpassning

Kontrollera att  rehabplan genomförs 

efter 3 veckors sjukfrånvaro eller 6 

korttidssjukfrånvarotillfällen enligt 

rutinen för rehabilitering och 

arbetsanpassning.

Personal-

utvecklare

Enkät till chefer vår (april)        

samman-ställning 

okober

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Då försäkringskassan kom med nya 

direktiv för rehabiliteringsprocessen den 

1/7-18 väljer vi att flytta dennna punkt till 

2019 som vår internkontroll istället. Dock 

lite omformulerad för att möta de nya 

direktiven.

KS 12/12 2018

Adm

Webb: Kontroll av 

efterlevnad av 

tillgänglighetskrav 

för webbplatser 

inom offentlig 

sektor (WCAG 

2.0AA)

9 Hemsidan Kontroll av efterlevnad av 

tillgänglighetskrav för webbplatser 

inom offentlig sektor (WCAG 

2.0AA)

Webb-

redaktionen

Kontroll m h a tillgängliga 

verktyg

Görs löpande 

under 2018

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Med dagens resursurser/teknik bedöms att 

det som kan göras är gjort.

KS 12/12 2018

Adm

Social hållbarhet: Hur 

väl uppfylls de 

trygghets-skapande 

medborgarlöftena?

6 Antagna 

medborgarlöften

Avstämning av löften mot 

utfall/genomförda åtgärder

Folkhälsoutvec

klaren och  

säkerhets- 

samordnaren

Genomgång av beslut och 

rapporter

Görs som 

punktinsats 2018

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

De åtgärder som 

planerats/överenskommits har 

genomförts.

KS 12/12 2018

Adm

Behandling av 

personuppgifter

12 Avtal med externa  

IT-leverantörer
Finns personuppgifts-      biträdesavtal 

för de IT-system som hanterar 

personuppgifter? 

Digitala 

samordnaren

Enkät till systemansvariga 

om externt biträde 

behandlar personuppgifter 

och om det i så fall finns 

personuppgiftsbiträdes- 

avtal?

Görs tidigt 2018 Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Av 33 system är 

16 klara

6 på gång

4 upphandling på gång

7 nej – inte klart

KS 12/12 2018

Adm

Kompletta handlingar i 

tid 

9 Antagen samman- 

trädesplantidsplan 

samt utskickade 

möteshandlingar

Hur stor andel av utskickade handlingar 

inför politiska sammanträden har sänts 

ut till ledamöterna kompletta och i rätt 

tid?

Nämndsekrete

rare KSAU,KS, 

BN, KSMU, LN

Granskning av tidpunkt för 

utskickade handlingar samt 

eventuella kompletterande 

utskick. Vilka orsaker finns 

till eventuell förseningar 

och/eller senare utdelade 

handlingar.

Självgranskning 

som görs löpande 

nämndsekr under 

2018.

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

För KSAU, KS, MU och BN har kallelse med 

handlingarna sänts ut i rätt tid. För MU har 

det skett kompletteringar pga akuta 

ärenden. För BN sker regelmässigt 

kompletterande utskick. För KSAU/KS/MU 

fungerar området. För BN fungerar 

området inte. 

KS 12/12 2018

Resultat av kontrollen

x

x

x
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--   2018-12-31      

Sektor: Område Barn och Utbildning  Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-14 Dnr KS 2017-295

Upprättad av: Marie Wackfelt

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Datum för åter-

rapportering

Elevers garanterade 

rätt till utbildning 

(ELOF) Uppföljning av 

frånvaro 16

ELOF-

handlingsplan Kontroll - Genomgång Rektorer

Utredningsresultat 

analyseras

December 

och juni

Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                                                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Planen behöver fortsatt 

implementering på vissa 

skolor samt gymnasiet

KS 12/12 2018

Samverkan Skola och 

Socialtjänst 12 Samverkansavtal

Kontroll att avtalet 

fortsätter att 

implementeras i 

verksamheterna

Förskolechefer 

och Rektorer

Avrapportering - 

Analys

Varje 

månad

Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Samarbetet fortsätter men 

behöver utvecklas ytterligare

KS 12/12 2018

Rekrytering av 

behörig personal 12

Kvalitetsdokumen

tation

Utlysning av tjänster 

behöriga lärare

Förskolechefer 

och Rektorer

Avrapportering - 

Analys

December 

och juni

Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

En rekryteringsplan ska tas fram 

tillsammans med HR-

avdelningen.

KS 12/12 2018

1. Forskning visar att elevers skolfrånvaro har ett starkt samband med icke godkända betyg. 

2. Bättre samverkan mellan skola och socialtjänst innebär att fler barn kan få hjälp i ett tidigt stadie, vilket avsevärt förbättrar deras chanser till en bra skolgång och ett gott liv.

3. Att förskola och skola har behöriga lärare är viktigt för att kunna driva en bra pedagogisk verksamhet. I hela landet fattas tusentals lärare med behörighet.

Resultat av kontrollen

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31

Sektor/område: Sektor för samhällsbyggnad Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-14 Dnr: KS 2017-295

Upprättad av:  Mats Tillander sid 1

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Dokument Kontrollmoment/        

granskningssätt

Kontrollan

t

Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd
Åter-

rapportering

Alla Nya lagar etc 9 Lagar Utbildning/info alla Anordna info/utb löpande

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

KS 12/12 2018

Alla

Upprätta 

bevakningsrutin 14

Attestreglemente, 

intern kontroll 

reglemente

Inventering av bla 

avtal och kontrakt Alla Upprätta rutin Sept

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbete pågår med att 

hitta ett bra och 

enkelt program

KS 12/12 2018

Kost

Inventering av lager 

på kostenheten 8 Lagerlista

Att lagret 

överenstämmer 

med uppbokat 

värde Kostchef Komplett 31-dec

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Granskningen ska 

göras vid årsskiftet. 

KS 12/12 2018

Kost

Livsmedelsanbud 9 Fakturor

Kontroll av 

inköpsstatestik, % 

utanför avtal. Kostchef Stickprov September 

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

KS 12/12 2018

Kost Livsmedelslagen 12 Protokoll

Revision samt 

inspektioner Kostchef Komplett Maj

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

KS 12/12 2018

Kost Näringsriktighet 7 Matsedel

Kvalitetetsmätninga

r Kostchef Stickprov

April/  

Oktober

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Uppföljning måste ske 

till respektive 

nämnd/ledningsgrupp då 

det ser olika ut för olika 

målgrupper

KS 12/12 2018

Kost 

Pedagogiska 

måltider och inköp 

inom vård och 

omsorgssektorn 6

Uppföljning system 

(Heroma/ekonomis

ystemet)

Kontroll av 

löneavdrag samt 

beställningar Kostchef Stickprov

Mars/    

November

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Utredning påbörjad av 

digitalisering samt bättre 

rutiner i verksamheten.

KS 12/12 2018

Uppföljning/Resultat av kontrollen

x

x
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31

Sektor/område: Sektor för samhällsbyggnad Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-14 Dnr: KS 2017-295

Upprättad av:  Mats Tillander sid 2

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Dokument Kontrollmoment/        

granskningssätt

Kontrollan

t

Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd Åter-

rapportering

Fast

Externa 

hyresintäkter 5

Kontrakt 

avstämning

Koll att externa 

hyreskontrakt 

uppräknas

Fastighetsc

hef

Gå igenom 

kontrakt Mars/April

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Våren 2019. Stort 

ansvar på den 

enskilde att vara 

vaksam

KS 12/12 2018

Fast

Kontroll av utförda 

arbete 9

Beställning/ 

fakturor

Följa upp 

arbetet/besikta

Fastighets-

enheten Platsbesök

September 

stickprov

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Tydlighet i 

förfrågningsunderlag/

avtal, upphandling 

hantverkartjänster

KS 12/12 2018

GIS

Nedlagd tid inom 

GIS-samv 2 Samverkansavtal Uppföljn av tidredov

GIS-

samordn Utvärdering Februari

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

KS 12/12 2018

Städ Kemikalier 6

Inventering/beställ

ning Uppföljn beställn Städchef

Fasa ut ej 

miljövänl prod löpande

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbetet pågår 

löpande. Viktigt med 

upphandlingar.

KS 12/12 2018

Städ Kvalite på städning 6

Rutiner/kvalitetssy

stem Följa upp insatser Städchef

Införa kvalitetssäkr 

system Under 2018

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbetet är inte 

påbörjat

KS 12/12 2018

GIS GIS-användning 2 Enkät

Följa upp enkätsvar-

ev åtg

GIS-

samordn utvärdering Maj

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kunskap sprids vid 

olika utbildnings- och 

informationstillfällen. 

Användningen kan 

förbättras.

KS 12/12 2018

Uppföljning/Resultat av kontrollen
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--   2018-12-31      

Sektor: Omsorg Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-12 Dnr KS 2017-295

Upprättad av: Rickard Persson

Område
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd
Datum för åter-

rapportering

Sektor 

Omsorg

Kontrollera 1. Hur lång  

är nattfastan 2.  Vad 

erbjuds att äta  före 

dagens första och efter 

den sista måltiden 12

Rutin att 

vårdtagares 

nattfasta inte  

överstiger 11 

timmar 

Mätning av natt-fasta 

under två veckor MAS

Brukarundersökning - 

personal dokumenterar 

kontrollområde Mars 

Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                                                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Kontrollområdet föredras separat i 

patientsäkerhetsberättelsen. Ny 

internkontroll kring undernäring 

hos personer på särskilt boende 

lyfts in i Internkontrollplan 2019

KS 12/12 2018

Sektor 

Omsorg

Känner medarbetarna i 

sektorn till sin sekretss 

och vad begreppet 

tystnadsplikt innebär. 12

Är rutinen kring 

sekretess känd 

bland 

medarbetarna

Intervju av 

enhetschefer Avd.chef

Kvantitativ/kvallitativ. 

Hur många enhetschefer 

har informerat om 

rutinen på APT Sept

Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

En ny påminnelse till samtliga 

enhetschefer går ut om att de ska 

informera sina medarbetare om 

den nya sekretessförbindelsen 

samt säkerställa att samtliga 

medarbetare undertecknar denna. 

Ny kontroll görs i januari.  

KS 12/12 2018

Sektor 

Omsorg

Känner medarbetarna 

till den kommunala 

målprocessen 9

Målarbetet på de 

olika nivåerna Intervjer i fokusgrupp

Avdelning-

schef/verksam

hetsutvecklare

Kvalitativ - 

Medarbetarundersökning

/intervju Sept

Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Kontrollområdet fungerar väl, dock 

skulle målen kunna läggas ut på 

insidan då det verkar vara den för 

medarbetarna mest logiska 

placeringen av information om 

målen.   

KS 12/12 2018

Sektor 

Omsorg

Kännedom om rätten 

hos brukarna till en 

samordnad individuell 

plan 12

Rutinen kring 

SIP

Kvantitativ 

brukarundersökning

Enhetschef 

Bistånd

Kvantitativ 

brukarunderskning April

Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Alltid erbjuda/föreslå Sip vid 

samverkan med flera parter där 

kommun och sluten/primärvård 

deltar.

KS 12/12 2018

Resultat av kontrollen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018
Tidsperiod: 2018-01-01-2018-12-31

Byggnadsnämnd

Fastställd av Byggnadsnämnden 2017-12-05 DNR: BN 2017-0271

Sektor/område: Byggenheten Upprättad av: Mats Tillander

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd Åter-rapportering

Bygg Fakturering 9

Rutin-

beskrivning 

Kontroll att bygglov 

samt planarbete 

faktureras

Avstämning mot 

system

delår- samt 

årsbokslut

Kontrollområdet fungerar   

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                                 

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Fortsatt arbete. Personalomsättning har 

försenat arbetet

2018-12-04

Bygg

Arbetssituation/    

belastning 14 Uppföljning

Kontroll av 

arbetsmiljön samtal Löpande

Kontrollområdet fungerar   

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                                 

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Tjänster har besatts, konsulter har 

anlitats. Belastningen har förbättrats.

2018-12-04

Resultat av kontrollen
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018
Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31       

Enhet: Löneenheten Fastställd av Lönenämnden 2017-11-13 § 13 LNSML 2017-6

Upprättad av:  Mikael Mattsson

Godkänd av Lönenämnden:

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapporteri

ng
Utanordningslista 

(analyslista)

12

Utanordningslista ska 

användas av respektive 

chef

Löneadm. 

samt 

respektive 

chef

Löneadministratör 

kontrollerar med chef att de 

ska analyserar sina 

utanordningslistor varje 

månad så att rätt lön har 

gått ut under perioden och 

belastar rätt konto.

Samtliga chefer 

kontaktas en gång 

per år.

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollområdet bör 

kvarstå p.g.a. att hög 

risk/prio samt att det är 

ett relativt lätthanterligt 

sätt för att kontrollera 

att rätt lön är utbetald. 

Kontrollen kan göras i 

Hypergene eller genom 

Heromas 

utanordningslista.

Lönenämnd  

13/11 2018

Bevakningslista för 

semesterersättning vid 

avslut av anställning

12

Bevakningslista för 

utbetalning av 

semesterersättning ska 

kontrolleras och 

utbetalas.

Löneadm. Löneadministratör 

kontrollerar och utbetalar 

semesterersättning efter det 

att anställning har avslutats.

Varje månad Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollområdet bör 

kvarstå ytterligare ett 

år eftersom 

kontrollområdets risk- 

och väsentlighetsanalys 

pekar på en hög risk 

och väsentlighetsgrad

Lönenämnd  

13/11 2018

Kontrollera uttagna 

semesterdagar 

understigande 20 dgr.

9

Chefer ska påminnas att 

vidta eventuella åtgärder 

för anställda som inte har 

tagit ut minst 20 

semesterdagar under året

Samtliga 

löneadministra

törer och 

samtliga 

berörda chefer 

inom SML-

kommunerna

Löneadministratör ska 

påminna chefer att de ska 

kontrollera i Heroma om de 

fått signaler på att anställda 

inte tagit ut minst 20 

semesterdagar under året.

En gång under 

perioden sept-okt

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollområdet bör tas 

bort för kommande år 

med anledning av att 

kontrollområdet 

fungerar fullt ut och att 

berörda chefer får 

signaler direkt från 

Heroma att vidta 

åtgärder.

Lönenämnd  

13/11 2018

Roller och behörigheter i 

Heroma

9

Kontrollera anställdas 

roller och behörigheter i 

Heroma

Systemförv. Systemförvaltarna ska 

kontrollera att anställda med 

högre behörighet har fått 

rätt behörighetsnivå i 

Heroma

2 gånger per år Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollområdet ska

kvarstå. Roller och

behörigheter behöver

tydliggöras och göras

mer enhetliga.

Lönenämnd  

13/11 2018

Resultat av kontrollen

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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2018-09-17 | Tjänsteutlåtande |  

MIMB-2018-1 | Sida 1(2) 

 

 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Internkontrollplan 2018-uppföljning 
 

Sammanfattning  

Ärendet avser förslag till redovisning av internkontroll för 2018, enligt antagen 

internkontrollplan. De avsteg från rutiner som uppdagats är av mindre allvarlig karaktär 

och kommer att ingå i enhetens ordinarie förbättringsarbete. 

Bakgrund  

Miljönämndens internkontrollplan för 2018 antogs 2018-04-19. 

Förvaltningens bedömning 

1. Handläggningstid anmälningsärenden 

Kontrollpunkt: Handläggningstid för anmälningsärenden ska inte överskrida 6 veckor 

efter att anmälan är komplett. 

Resultat 2018: Av 86 anmälningsärenden hade tre överskridit 6 veckor. Kvalitetsarbete 

pågår på enheten genom att bland annat ta fram nya mallar och rutiner. Inga ytterligare 

åtgärder behöver vidtas.  

 

2. Delegation  

Kontrollpunkt: Rätt delegationshänvisning ska användas 

 

Resultat 2018: Delegationshänvisningen var felskriven vid två av tio beslut. 

Handläggaren hade delegation att ta beslut men själva delegationsnumret var inte 

korrekt angivet. De fel som uppdagats kommer att tas med i enhetens ordinarie 

förbättringsarbete.  

 

3. Avgiftsintäkter 

Kontrollpunkt: Beslutade avgifter faktureras i rätt tid och i enlighet med gällande taxa, 

inom 4 veckor efter att beslut expedierats 

 

Resultat 2018: Slumpvis utvalda objekt, fem för livsmedel och fem för miljöskydd var 

korrekt debiterade. 

 

4. Remisser 

Kontrollpunkt: Ärenden remitterade från Kommunstyrelserna hanteras inom satta 

tidsramar. 

 

Resultat 2018: Utsökningen i verksamhetssystemet är inte klar. Den här punkten 

behöver kompletteras senare under 2018. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
0523 - 66 440 18 

E-post: maria.bylund@sotenas.se  

 

 
2018-09-17 | Tjänsteutlåtande |  

MIMB-2018-1 | Sida 2(2) 

 

 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljönämnden beslutar att anta förslag till redovisning av genomförd internkontroll 

2018 med komplettering gällande punkt 4.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun 

 

 

 

 

  
Maria Bylund Eveline Savik 

Enhetschef Förvaltningschef 
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkbo AB

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31 Fastställd av Munkbo AB 2017 11 nov

Styrelsen för Munkbo AB Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-14 Dnr:

Upprättad av:  Ulrika Johansson

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Dokument Kontrollmoment/        

granskningssätt

Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapportering

Munk

bo

Bevakning av avtal -

löptid, uppsägning, 

upphandling 9

Tecknade avtal Inventering av 

ingångna avtal. 

Upprätta 

bevakningsrutiner

Löpande Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Inventering pågår löpande. 

Avtal som inte behövs sägs 

upp

Munkbo november 

Munk

bo

Kontroll av allmänna 

handlingar

6

Inkomna resp 

upprättade 

allmänna 

handlingar

Införa nytt 

diariesystem

Löpande Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbetet är påbörjat men 

behöver utvecklas.

Munkbo november 

Uppföljning/Resultat av kontrollen
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

INTERN KONTROLL 2018 
1 (3) 

 

 

Handläggare: Lars Bjurström 

Titel: Stf. Räddningschef 
Datum 2018-09-13 Dnr 2018-000060 

 

 

Intern kontroll 2018 
Förbundet har genomfört uppföljning av punkter i intern kontrollplan 2018. 
 
Uppföljning av intern kontrollplan 2018, iakttagelser och åtgärder 

 

1. Grafisk profil 
 

1.1 Kontroll av att verksamheterna följer rutin för grafisk profil. 

 

Kontrollmetod: Stickprov av dokument/trycksaker. 

 
Iakttagelser 

Kontroll utförd med avvikelser. Efterlevnaden av den grafiska profilen är bristfällig i 

dokument i alla delar av verksamheten. 

 
Åtgärder 

Samtliga dokument som används internt och externt korrigeras. När nya dokument skapas ska 

den grafiska profilen tillämpas. 

 

2. Genomgång av representation 
 

2. 1. Att deltagarlista finns med syfte och att beslutsattestant inte är deltagare. 

 

Kontrollmetod: Alla då det är få att kontrollera. 

 
Iakttagelser 

Kontroll utförd för perioden med avvikelser. Den externa och interna representationen brister 

i redovisningen. För externa deltagare gäller det främst gällande utbildning, den interna brister 

överlag förutom syftet. 

 

Åtgärder 

Diskussion får tas huruvida vi ska ha deltagarlista bifogat eller inte med anledning av GDPR. 

Information kommer att gå ut att även deltagarlista ska finnas internt och att beslutsattestant 

inte är deltagande även här. 

 

3. Debiteringsbara insatser 
 

3.1. Att debitering sker från vårt verksamhetssystem mot kund. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

INTERN KONTROLL 2018 
2 (3) 

 

 

Kontrollmetod: Statistikkörning i verksamhetsprogrammet. 

 

Iakttagelser 

Vid kontroll av händelserapporter i verksamhetssystemet Daedalos visar det sig att det fylls i 

felaktigt ibland. När det är så många befäl som ska göra den första bedömningen om vad som 

ska debiteras blir det olika bedömningar. 

 

Åtgärder 

Förbundet har skapat ett delprojekt året ut där en projektanställd går igenom alla 

händelserapporter. Det sker en analys av fel och brister som sedan ligger till grund för en 

utbildningsinsats av berörd personal. Personen i fråga har gjort detta arbete på en annan 

räddningstjänst tidigare med gott resultat. 

 

4. Kontroll av RIB anställdas löner 
 

4. 1. Kontrollera så att rätt beredskaps- och timersättning betalas ut. 

 

Kontrollmetod: Stickprov genom grovskattning av slutlön på lönelista. 

 
Iakttagelser 

Det ser ut att fungera bra, maskinell hantering som kontrolleras av vår löneadministratör. 

 

Åtgärder 

Bedömningen är att i nuläget behövs inga åtgärder genomföras. 

 

 

5. VMA - anläggningar 
 

5. 1. Att underhållet av VMA-anläggningarna sköts så allmänheten nås vid fara. 

 

Kontrollmetod: Genomgång av loggar efter genomförda kvartalsprovningar. 

 
Iakttagelser 

I och med att man ser status på anläggningen hela tiden då det är digitaliserat så åtgärdas ev 

fel kontinuerligt.  

 

Åtgärder 

Bedömningen är att i nuläget behövs inga åtgärder genomföras. 

 

6. Risk för arbetsskada 
 

6. 1.  Kontrollera att utrustning som ska besiktas och används vid räddningsinsats är 

besiktad. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

INTERN KONTROLL 2018 
3 (3) 

 

 

 

Kontrollmetod: Genom att kontrollera alla anmälda arbetsskador och tillbud. 

 
Iakttagelser 

Under perioden har en arbetsskada och fem tillbud rapporterats. Ingen av rapporterna påvisar 

brister i utrustningen eller att den används på felaktigt sätt. 

 

Åtgärder 

Bedömningen är att i nuläget behövs inga åtgärder genomföras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 229    Dnr: KS 2018-386    
 
Kontrollplan 2019 – Välfärdsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. 
I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas 
upp. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för välfärdsnämndens 
verksamhet avseende 2019 utifrån en risk och väsentlighetsanalys.  
Sammanlagt har tre kontrollområden föreslagits. 
 
Förvaltningschefen rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.  
 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till nämnden.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-09. 
Internkontrollplan 2019 för välfärdsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för Välfärdsnämndens verksamhet 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ”Uppföljning av politiskt 
fattande beslut” som kontrollområde till Välfärdsnämndens internkontrollplan 
2019. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen med fleras tilläggsyrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för Välfärdsnämndens verksamhet 2019 med tillägget 
att Uppföljning av politiskt fattade beslut läggs till som kontrollområde. 
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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 

 
 

  
  2018-11-09 Dnr: Dnr 2018-386

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Länström 
Välfärdsförvaltningen 

Internkontrollplan 2019 för Välfärdsnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för 
Välfärdsnämndens verksamhet 2019. 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I 
planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. 
Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 
grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla 
kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kommunstyrelsens 
verksamhet avseende 2019 utifrån en risk och väsentlighetsanalys.  
Sammanlagt har tre kontrollområden föreslagits. 
 
Inom nämnden har plan upprättats för: 

 Välfärdsnämndens förvaltning 
 
Uppföljning 
Förvaltningschef rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året (dec). 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till nämnden.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
    

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Revisionen, Controller, Kommundirektör 

Rickard Persson 
 

Håkan Sundberg 
Förvaltningschef Välfärd Kommundirektör 
Välfärdsförvaltningen Kommunstyrelsens förvaltning 
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2019

Tidsperiod: 2019-01-01--2019-12-31 Fastställd av Kommunstyrelsen 2018-12-12 Dnr 2018-386

Förvaltning: Välfärdsnämnd Upprättad av:  Förvaltningschef Rickard Persson

Enhet
Kontrollområde Rutin/system

Risk/   

väsentlighet
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Ansvar Rapportering till

Avd. Vård 

och 

Älderomsorg

Undernäring hos äldre beonde 

på Särskilt boende

12

Nationellt 

kvalitetsregister 

Senior Alert

Kontroll av andel brukar inom 

Särskilt Boende som uppvisar 

undernäring eller risk för 

undernäring samt om 

åtgärdsplan upprättats och 

följts upp

Kvalitetsutve

cklare HSL/ 

MAS

Statistikdutdrag ur 

Senior Alert

2ggr/år 

mars+ 

oktober

Avd.chef Förvaltningschef

Avd. IFO 

samt enhet 

Biståndsenhe

ten

Kvalité i myndighetsbeslut

9

Myndighetsbeslut 

enligt SOL och LSS

Dokumentationsgranskning 

enligt mall från IVO 

Enhetschef/   

kvalitets-

utvecklare

Stickprovskontroll 

av 4 slumpmässiga 

utredningar/ enhet. 

Använd IVO mall

2ggr/år 

mars+ 

oktober

Enhetschef 

samt 

Avd.chef

Förvaltningschef

Avd. Vård 

och 

Älderomsorg 

+ Avd. Stöd

Kvalité i utförardokumentation

9

Genomförandeplan 

enligt SoL och LSS

Dokumentationsgranskning 

enligt mall från IVO 

Enhetschef Stickprovskontroll 

av 4 slumpmässiga 

genomförandeplaner

/ enhet. Använd IVO 

mall

2ggr/år 

mars+ 

oktober

Enhetschef 

samt 

Avd.chef

Förvaltningschef

Riskanalysen

Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras.

Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och västentlighetsmall.  Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall.

Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolighet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)

Vilken är konsekvenserna  av ett inträffat fel,  och sannolikheten att fel ska uppstå.

1

100



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 230    Dnr: KS 2018-387    
 
Kontrollplan 2019 – Barn och utbildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. 
I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följs upp. 
Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för barn och 
utbildningsnämndens verksamhet avseende 2019 utifrån en risk och 
väsentlighetsanalys. Sammanlagt har 3 kontrollområden föreslagits. 
 
 
Förvaltningschefen rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister ska omgående återrapporteras till nämnden.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-14. 
Internkontrollplan 2019 för barn och utbildningsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för barn och utbildningsnämndens verksamhet 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ”Uppföljning av politiskt 
fattande beslut” som kontrollområde till Barn och utbildningsnämndens 
internkontrollplan 2019. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen med fleras tilläggsyrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för Barn och utbildningsnämndens verksamhet 2019 
med tillägget att Uppföljning av politiskt fattade beslut läggs till som 
kontrollområde. 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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  2018-08-14 Dnr: Dnr 2018-387

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Marie Wackfelt 
Kvalitetsutvecklare 
Barn och utbildningsnämnden

Internkontrollplan 2019 för Barn- och utbildningsnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för Barn- 
och utbildningsnämndens verksamhet 2019. 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I planen ska 
anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följs upp. Planen ska revideras 
årligen och antas av nämnden. 
 
Enligt 8 § ska planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för 
urval av vilka kontroller som ska göras. Planen ska dessutom innehålla kontrollområde, 
frekvens, rapportering med mera. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kommunstyrelsens verksamhet 
avseende 2019 utifrån en risk och väsentlighetsanalys.  
 
Sammanlagt har 3 kontrollområden föreslagits. 
 
Inom nämnden har plan upprättats för: 

 Barn och utbildningsnämndens förvaltning 
 
Uppföljning 
Förvaltningschef rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året (dec). Vid 
upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott 
eller brister ska omgående återrapporteras till nämnden.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
 
Ekonomi 
Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
    

 
 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Revisionen, Controller, Kommundirektör 

Liselotte Sörensen Ringi 
 

Håkan Sundberg 
Förvaltningschef för Barn och utbildning 
utbildnings 

Kommundirektör 
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2019

Tidsperiod: 2019-01-01--2019-12-31       Fastställd av Kommunstyrelsen 2018-12-12

Förvaltning: Barn och Utbildning  upprättad av: Marie Wackfelt Dnr 2018-387

Område Kontrollområde Rutin/system
Risk/   

väsentlighet
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Rapportering till

1. Elevers garanterade rätt till 

utbildning (ELOF) Uppföljning av 

frånvaro 16

ELOF-

handlingsplan

Kontroll - 

Genomgång

Rektorer Utredningsresultat 

analyseras

December och 

juni

Förvaltningschef

2. Samverkan Skola och 

Socialtjänst

12

Samverkansavtal Kontroll att avtalet 

fortsätter att 

implementeras i 

verksamheterna

Förskolechefer 

och Rektorer

Avrapportering - 

Analys

Varje månad Förvaltningschef

3. Rekrytering av behörig personal

12

Kvalitetsdokument

ation

Utlysning av 

tjänster behöriga 

lärare

Förskolechefer 

och Rektorer

Avrapportering - 

Analys

December och 

juni

Förvaltningschef

Riskanalysen

Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras.

Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och västentlighetsmall.  Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall.

Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolighet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)

Vilken är konsekvenserna  av ett inträffat fel,  och sannolikheten att fel ska uppstå.
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Sida 

15(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 231    Dnr: KS 2018-388    
 
Kontrollplan 2019 – Kultur och fritidsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. 
I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas 
upp. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kultur och 
fritidsnämndens verksamhet avseende 2019 utifrån en risk och 
väsentlighetsanalys/bedömning.  
Sammanlagt har två kontrollområden föreslagits. 
 
Förvaltningschefen rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister ska omgående återrapporteras till nämnden.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-14. 
Internkontrollplan 2019 för kultur och fritidsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för kultur och fritidsnämndens verksamhet 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ”Uppföljning av politiskt 
fattande beslut” som kontrollområde till Kultur och fritidsnämndens 
internkontrollplan 2019. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen med fleras tilläggsyrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för Kultur och fritidsnämndens verksamhet 2019 med 
tillägget att Uppföljning av politiskt fattade beslut läggs till som 
kontrollområde. 
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  2018-08-14 Dnr: Dnr 2018-388

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Marie Wackfelt 
Kvalitetsutvecklare 
Barn och utbildningsförvaltningen

Internkontrollplan 2019 för Kultur och fritidsnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet 2019. 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I planen ska 
anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras 
årligen och antas av nämnden. 
 
Enligt 8 § ska planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för 
urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, 
frekvens, rapportering med mera. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kommunstyrelsens verksamhet 
avseende 2019 utifrån en risk och väsentlighetsanalys/bedömning.  
Sammanlagt har två kontrollområden föreslagits. 
 
Inom nämnden har plan upprättats för: 

 Kultur- och fritidsnämndens förvaltning 
 
Uppföljning 
Förvaltningschef rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året (nov). Vid 
upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott 
eller brister ska omgående återrapporteras till nämnden.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
    

 
 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Revisionen, Controller, Kommundirektör 

Liselotte Sörensen Ringi 
 

Håkan Sundberg 
Förvaltningschef för Barn och utbildning 
utbildnings 

Kommundirektör 
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2019

Tidsperiod: 2019-01-01--2019-12-31       Fastställd av Kommunstyrelsen 2018-12-12

Fövaltningen : inom  Kultur och fritidsnämnd upprättad av: Marie Wackfelt Dnr 2018-388

Område Kontrollområde Rutin/system
Risk/   

väsentlighet
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Rapportering till

KFN Utbetalning av förenigsbidrag 9
Års-

möteshandlingar
Genomgång/kontroll

Margareta 

Svensson-

Hjorth

Genomgång av 

årsredovisning
1 gång per år Förvaltningschef

KFN Otilllräckliga rutiner 9
Blanketter och 

mallar
Genomgång/kontroll

Margareta 

Svensson-

Hjorth

Se över mallarna 1 gång per år Förvaltningschef

Riskanalysen

Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras.

Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och västentlighetsmall.  Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall.

Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolighet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)

Vilken är konsekvenserna  av ett inträffat fel,  och sannolikheten att fel ska uppstå.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 232    Dnr: KS 2018-390    
 
Kontrollplan 2019 – Kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. 
I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas 
upp. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kommunstyrelsens egna 
verksamhet avseende 2019 utifrån en risk och väsentlighetsanalysbedömning.  
Sammanlagt har tio kontrollområden föreslagits. 
 
Förvaltningschefen rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister ska omgående återrapporteras till nämnden.  
 
Styrelsens ansvar är även att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 

 
Rapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till 
kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen.  
 
Från och med 2019 kommer kommunstyrelsens och nämndernas presidier 
träffas och avstämning kommer att ske av nämndernas godkända 
internkontrollplaner samt uppföljning. 
 
Kommunstyrelsen har utöver välfärdsnämnden, barn och utbildningsnämnden 
och kultur och fritidsnämnden noterat godkända planer 2019 för: 
 

 Miljönämnd (ITSML) 
 Räddningstjänst Mitt Bohuslän 
 Västvatten AB 

 
Kommunstyrelsen noterar att följande inte har rapporterat in förslag till 
internkontrollplaner för 2019: 
 

 Munkbo AB 
 IT-samverkan i Lysekil 
 Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-25. 
Interkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen, miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän och Västvatten AB. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 232 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsens verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för  
välfärdsnämndens, barn och utbildningsnämndens och kultur och 
fritidsnämndens verksamheter. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för  
Räddningstjänsten mitt Bohusläns verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för 
Västvatten AB:s verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen noterar att IT-samverkan inte inkommit med förslag till 
internkontrollplan för 2019. 
 

 Kommunstyrelsen noterar att Munkbo AB inte inkommit med förslag till 
internkontrollplan för 2019. 
 

 Kommunstyrelsen noterar att samhällsbyggnadsnämnden inte inkommit 
med förslag till internkontrollplan för 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ”Uppföljning av politiskt 
fattande beslut” som kontrollområde till Välfärdsnämndens internkontrollplan 
2019. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen med fleras tilläggsyrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsens verksamhet med tillägget 
att Uppföljning av politiskt fattade beslut läggs till som kontrollområde. 

 
 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för  

välfärdsnämndens, barn och utbildningsnämndens och kultur och 
fritidsnämndens verksamheter. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 232 
 
 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för  

Räddningstjänsten mitt Bohusläns verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för 
Västvatten AB:s verksamhet. 
 

 
 Kommunstyrelsen noterar att IT-samverkan inte inkommit med förslag till 

internkontrollplan för 2019. 
 

 Kommunstyrelsen noterar att Munkbo AB inte inkommit med förslag till 
internkontrollplan för 2019. 
 

 Kommunstyrelsen noterar att samhällsbyggnadsnämnden inte inkommit 
med förslag till internkontrollplan för 2019. 
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  2018-10-25 Dnr: Dnr 2018-390

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomienheten

Internkontrollplaner 2019 kommunstyrelsen samt för 
gemensamma nämnder/bolag och förbund 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för 
Kommunstyrelsens verksamhet 2019. 

 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för nämnderna 
Välfärd, Barn och utbildning, Kultur och fritids verksamheter 2019. 

 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för Miljönämnden i 
mellersta Bohusläns (MNSML) verksamhet 2019. 

 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för  
Räddningstjänsten, mitt Bohusläns verksamhet 2019. 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för Västvatten AB:s 
verksamhet 2019. 
 
Kommunstyrelsen noterar att IT-samverkan (SML) inte inkommit med förslag till 
internkontrollplan för 2019. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Munkbo inte inkommit med förslag till 
internkontrollplan för 2019. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Samhällsbyggnadsnämnd inte inkommit med förslag  
till internkontrollplan för 2019. 
 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I 
planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. 
Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 
grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla 
kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kommunstyrelsens egna 
verksamhet avseende 2019 utifrån en risk och väsentlighetsanalysbedömning.  
Sammanlagt har tio kontrollområden föreslagits. 
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Inom nämnden har planer upprättats för: 
 Kommunstyrelsens förvaltning ekonomi, administration, personal och lön. 

 
Styrelsens ansvar är även att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall 
även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 

 
Rapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till 
kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen.  
 
Från och mer 2019 kommer kommunstyrelsens och nämndernas presidier träffas och 
avstämning kommer att ske av nämndernas godkända internkontrollplaner samt 
uppföljning. 
 
Styrelsen har noterat godkända planer för 2019: 
 

 Miljönämnd (ITSML) Sotenäs beslut 2018-10-17 §60 
 Räddningstjänst Mitt Bohuslän Direktionen beslut 2018-09-25 §25 
 Västvatten AB styrelsens beslut 2018-10-16 §12 
 Nämndsverksamhet inom Välfärd, Barn och utbildning, Kultur och fritid beslut 

2018-12-12 
 
Styrelsen noterar att följande inte har rapporterat in förslag till internkontrollplaner 
för 2019: 
 

 Munkbo AB styrelse  
 IT-samverkan i Lysekil 
 Nämndsverksamhet inom Samhällsbyggnad 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
    

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisionen, ekonomichef, controller, kommundirektör, 
Räddningstjänsten mitt Bohuslän, Miljönämnden Sotenäs, Västvatten AB 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef  Kommundirektör 
Ekonomienheten Kommunledningskontor 

111



Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2019

Tidsperiod: 2019-01-01--2019-12-31     Fastställd av Kommunstyrelsen 2018-12-12

Upprättad av:  Maria Strömberg Dnr 2018-390

sid 1

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk -

analys
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens

Rapporteri

ng till

EK Avtalstrohet

16

Policy för inköp och 

upphandling, regler 

för inköp och 

direktupphandling

Kontrollera att inköp görs från 

leverantörer med giltiga avtal 

Upphandlare Granska inköp genom 

stickprov av fakturor från 

leverantörer inom visst 

område. Inköp av 

arbetskläder samt av 

litteratur och läromedel.

stickprov under 

2019

Ekonomichef

EK Avtalsuppföljning

9

Policy för inköp och 

upphandling, regler 

för inköp och 

direktupphandling

Kontrollera att fakturerade 

priser stämmer överens med 

avtalade priser.

Upphandlare Granska inköp genom 

stickprov av fakturor från 

leverantörer inom visst 

område. Inköp av 

skapamaterial.

stickprov under 

2019

Ekonomichef

EK Betalningsbevakning, 

betalar vi i tid?

16

Attestreglementet Göra stickprovskontroller Ulrica 

Sandhede/     

Anne Syversen

Granska försent betalda 

fakturor inom 

Välfärdsförvalningen genom 

stickprov. Varför är de 

försent betalda?

stickprov under 

2019

Ekonomichef

EK Kontrollera att det finns 

underlag till köp gjorda 

med inköps/VISAkort 16

Riktlinjer för 

användandet av 

inköpskortet

Göra stickprovskontroller Ulrica 

Sandhede/   

Anne Syversen

Granska fakturaunderlag till 

fakturorna tillhörande 

betalkorten. 

stickprov under 

2019

Ekonomichef

HR Rehabiliteringsrutinen

12

Rutin för 

rehabilitering och 

arbetsanpassning

Kontrollera att  rehabplan 

genomförs efter 2 veckors 

sjukfrånvaro eller 6 

korttidssjukfrånvarotillfällen 

enligt rutinen för rehabilitering 

och arbetsanpassning. Samt 

att den är gjord inom 30dagar 

om man tror att den 

sjukskrivne kommer vara 

borta längre än 60dagar.

HR Använda Heroma och SAM 

där man kan se alla 

sjukskrivna samt om 

rehabiliteringplan startats

Stickprov under 

2018 

sammanställning 

under hösten 

Personalchef

Adm Kompletta handlingar i 

tid 

9

Antagen samman- 

trädesplantidsplan 

samt utskickade 

möteshandlingar

Hur stor andel av utskickade 

handlingar inför politiska 

sammanträden har sänts ut 

till ledamöterna kompletta och 

i rätt tid?

Nämndsekreter

are KS, VFN, 

BUN, SBN, 

KFN, MU

Granskning av tidpunkt för 

utskickade handlingar samt 

eventuella kompletterande 

utskick. Vilka orsaker finns 

till eventuell förseningar 

och/eller senare utdelade 

handlingar.

Själv-granskning 

som görs 

löpande 

nämndsekr 

under 2019.

Administrativ 

chef

Adm Följsamhet av 

delegationsordningar

12

Antagna 

delegations-

ordningar

Finns det avvikelser mellan 

antagna delegationsordningar 

och fattade beslut?

Nämndsekreter

are KS, VFN, 

BUN, SBN, 

KFN, MU

Granskning genom stickprov 

av fattade delegationsbeslut 

med avstämning mot 

antagna delegations- 

ordningar.

Mätning i 

september 2019.

Administrativ 

chef

Kommunstyrelsens förvaltning -ekonomi, personal, 

administration, lön
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sid 2

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk -

analys
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens

Rapporteri

ng till

Lön Utanordningslista 

(analyslista)

12

Utanordningslista i Heroma 

eller Hypergene ska 

kontrolleras varje månad av 

alla chefer 

Löneadm. samt 

respektive chef

Löneadministratör 

kontrollerar med chef att de 

har analyserat sina 

utanordningslistor i Heroma 

eller i Hypergene så att rätt 

lön har gått ut under 

perioden och belastar rätt 

konto.

Samtliga chefer 

kontaktas en 

gång per år.

Lönechef

Lön Bevakningslista för 

semesterersättning vid 

avslut av anställning

12 Bevakningslista för 

utbetalning av 

semesterersättning ska 

kontrolleras och utbetalas 

Löneadm. Löneadministratör 

kontrollerar och utbetalar 

semesterersättning efter det 

att anställning har avslutats.

Varje månad Lönechef

Lön Roller och behörigheter i 

Heroma

9 Kontrollera anställdas roller 

och behörigheter i Heroma

Systemförv Systemförvaltarna ska 

kontrollera att anställda med 

högre behörighet har fått 

rätt behörighetsnivå i 

Heroma

Minst 2 gånger 

per år

Lönechef

Riskanalysen

Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras.

Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och västentlighetsmall.  Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall.

Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolighet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)

Vilken är konsekvenserna  av ett inträffat fel,  och sannolikheten att fel ska uppstå.
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Intern kontroll 2019 
 

Intern kontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa att de fastställda 

verksamhets- och ekonomiska mål som direktionen beslutat följs. Internkontrollen omfattar 

såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra vår 

verksamhet och ekonomi. 

 

Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller ska 

säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås. Ett 

hjälpmedel för planering, prioritering och uppföljning i kontrollarbetet är risk- och 

väsentlighetsanalysen i vilken organisationens processer identifieras. Analysen identifierar 

sannolikheter och konsekvenser för olika presumtiva felaktigheter i den professionella 

yrkesutövningen. 

 

Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte som ett mål eller rutin i sig själv. 

Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika 

verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför 

nödvändigt att varje verksamhet har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras 

löpande enligt plan. 

Process/rutin 
 

 

Kontroll 

Moment 

Kontroll- 

Ansvarig 

Frekvens/ 

Tid 

Metod Rapportera  

till 

Avyttring och 

skrotning av 

materiel 

Att regler för avyttring 

och skrotning finns 

fastställda och är 

kända. 

Förbundsekonom 

Teknisk chef 

Klart i  

samband med 

bokslut 

Genomgång 

av de tre 

senaste 

skrotning-

arna och de 

tre senaste 

avyttringarna 

Förbundschef 

Fel- och avvikelser Att rutinen är beskriven 

och känd i 

organisationen. 

Teknisk chef 

Operativ chef 

Klart i  

samband med 

bokslut 

Kontroll av 

rutin för 

felhantering. 

Stickprov av 

kännedom. 

Förbundschef 

Ärendeuppföljning Att rutiner finns för att 

säkerställa att ärenden 

klarmarkeras -inga 

röda. Kunskap om 

uppföljning. 

Förebyggandechef 

 

Klart i  

samband med 

bokslut 

Stickprov av 

två 

rödmarker-

ade ärenden 

per 

ärendeklass. 

Förbundschef 

Övning av 

deltidspersonal 

Att samtliga genomför 

de timmar och moment 

som är beslutade och 

avsatta. 

Operativ chef. Klart i  

samband med 

bokslut. 

Kontroll av 

genomförda 

övningar per 

station under 

2019. 

 

 

Förbundschef 
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Diarieförning 

 

Att rutin för 

inkommande 

handlingar inklusive 

email och gallring finns 

Kontroll av kännedom. 

Adm. stabschef Klart i  

samband med 

bokslut 

Kontroll av 

rutin för 

inkommande 

handlingar 

inklusive 

email och 

gallring. 

Stickprov av 

kännedom. 

Förbundschef 

Miljöarbete Att rutin för 

uppdatering av 

säkerhetsdatablad och 

kemikalieförteckning 

finns och är känd. 

Teknisk chef Klart i  

samband med 

bokslut 

Jämförelse 

av datablad 

och 

förteckning 

med 

kemikalier 

på stationer 

och bilar. 

Förbundschef 

 

Förtydliganden och motivering 

Nedan följer förtydliganden och motiveringar av analyserade processer, rutiner och 

arbetsuppgifter för förbundets inåt-perspektiv. 

 

Diarieföring 

Alla inkommande handlingar inklusive email är allmän offentlig handling. Dessa ska 

diarieföras och sedan hanteras enligt rutiner för lagring, bevaring, gallring och utlämnande av 

handling. Det finns risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt 

gällande lagstiftning och att dokumenthanteringsplan saknas eller är bristfällig. Osäkerhet kan 

finnas avseende dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av 

allmänna handlingar. Kunskap om hur inkommande email ska hanteras kan vara okänd. 

 

- Riskbedömningen för att detta kan ske är sannolik och konsekvensen bedöms vara 

allvarlig. 

 

Avyttring och skrotning av materiel 

Vid beslut att skrota eller avyttra materiel ska det finnas ett regelverk för tillvägagångssättet 

och det ska vara känt i organisationen. Det finns risk för att fel personal fattar beslut och att 

beslutet genomförs på ett sätt som inte följer rutin eller lagliga regler. 

 

- Risken för avsteg bedöms som mindre sannolik och konsekvensen om det inträffar är 

lindrig.  

 

Övning av deltidspersonal 

All personal i alla deltidsstyrkor har schemalagd övningsverksamhet. Det är möjligt att 

övningstillfällen inte utnyttjas eller att personal inte fullföljer alla övningar enligt planen. 
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- Risken för att personal inte genomför adekvat övningsverksamhet är mindre sannolik 

men konsekvensen är allvarlig. 

 

Ärendeuppföljning 

Samtliga ärenden i Daedalos har ett antal åtgärder som ska genomföras och klarmarkeras. Det 

kan finnas oklara regler för hur, av vem och när en åtgärd och ett ärende ska klarmarkeras och 

att uppföljning och redovisning av icke klarmarkerade åtgärder och ärenden inte görs. 

 

- Det är sannolikt att det finns icke klarmarkerade åtgärder och ärenden som egentligen 

är avslutade men ändå är rödmarkerade och att uppföljning inte görs. Konsekvensen 

av detta är lindrig. 

 

Felrapportering  

På Insidan (intranätet) ska alla fel som inte omedelbart kan åtgärdas rapporteras. En felrapport 

genererar ett meddelande till funktionsbrevlådan, varifrån ärendena fördelas till rätt instans 

eller person. Den som rapporterar fel bör ha tillgång till information om ärendets status. Rutin 

för felrapportering ska finnas och vara känd. 

 

- Det är sannolikt att rutin för rapportering är bristfällig och eller bristfälligt känd samt 

att återkoppling inte görs. Konsekvensen bedöms kunna variera från mycket lindrig till 

mycket allvarlig. 

 

 

Miljöarbete 

Miljöarbetet innefattar hantering av kemikalier. Detta är en potentiell miljörisk men också en 

arbetsmiljörisk. Det ska finnas säkerhetsdatablad och en aktuell kemikalieförteckning för de 

ämnen förbundet hanterar. 

 

- Det finns risk för att kemikalieförteckningen inte uppdateras när ett ämne tillkommer 

eller inte längre hanteras liksom att säkerhetsdatablad saknas eller inte är uppdaterade. 

Konsekvensen är lindrig.  
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Datum: 2018-10-03 
Dnr: 2018/257 

 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Dokumentnamn 
 
Intern kontrollplan 2019 

Dnr VVAB 
 
2018/257 

 

Utfärdare (namn, tfn) 
 
J. Strömberg, 0522-63 88 27 

Godkänd av (namn, tfn) 
 
R. Hansson, 0522-63 89 91 
Styrelser VVAB, FVAB, MVAB, SVAB, 
UVAB 

Datum 
 
2018-XX-XX VVAB 
2018-XX-XX FVAB 
2018-XX-XX MVAB 
2018-XX-XX SVAB 
2018-XX-XX UVAB 
 

Utgåva 
 

1 
 

 

Reviderad 
 
 

Ändringen avser: 
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Datum: 2018-10-03 
Dnr: 2018/257 

 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Intern kontrollplan 2019 
Den interna kontrollen utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Den är ett verktyg som 

används för att kunna skapa goda rutiner och ökad effektivitet och minska 

sannolikheten och konsekvenserna för eventuella felaktigheter i organisationen.  

Områden att identifiera är program/system, processer, rutiner, ansvar, 

arbetsuppgifter, tillgångar, intäkter, kostnader med mera med syfte att  

- möjliga risker förebyggs och rättas till 
- tillämpliga lagar, föreskrifter och andra styrande dokument m.m. följs 
- lever upp till satta målsättningar 
- är kostnadseffektiva, har en god ekonomisk hushållning 
- trygga tillgångarna 
- förhindra att vi drabbas av extra kostnader på grund av oavsiktliga eller 

avsiktliga fel 
- tillförlitlig och tillräcklig finansiell rapportering och information 
- tillförlitlig information i våra system 
- effektiva arbetssätt och tydliga roll- och ansvarsfördelningar 

 

En intern kontroll omfatter till exempel: 

 riskbedömningar för organisationens verksamhet  
 uppföljning av mål  
 utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel 
 kontroll i efterhand av att rutiner följs 

 

För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det nödvändigt att 

varje verksamhet har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande 

enligt plan. 

Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av bolagens 

angelägenheter samt ha uppsikt över bolagens verksamhet. Vidare ska de upprätta 

en intern kontrollplan för bolagens verksamhet och informera sig om hur den interna 

kontrollen fungerar i bolagen. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur 

kontrollen utförs och hur rapporteringen sker. Planen ska revideras årligen. Ett förslag 

på intern kontrollplan har sammanställts för 2019.  

 

 
Oktober  Januari  Delår 1 Delår 2        Oktober       December 

 

Kontrollplan beslutas av styrelser i oktober,                                                                                                                                 

kontroll utförs oktober-maj, förbättringarbete utifrån kontroll genomförs juni-augusti, avrapportering till styrelserna i oktober 
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 Datum: 2018-10-03 
Dnr: 2018/257 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Kontrollområd 
Rutin/Process/Ansvar/ 
System/Dokument 

Moment Metod Frekvens Utförare/ 
Utredare 

Inrapportering till 
ansvarig för att 
kontroll blir utförd  

Till styrelser 

Kund 
1. Vattenavstängningar                       
p.g.a. obetald faktura 
 
Kontrollunderlag utgörs av de 
avstängningar som gjordes under 
2018, interna rutiner, 
verksamhetssystemet Future, 
Vattenförbrukning under 
avstängningstid (vattenmätare) 
 
RISK: 
otydlighet både externt och 
intern, intäktsbortfall, 
orosanmälningar 

1.1 Kontroll av att det 
finns skriftliga rutiner för 
hur och när avstängningar 
sker och om dessa följs                           

1.1.1 - sker genom en 
genomgång av 
rutinbeskrivning samt 
genom intervju med 
handläggare 

Kontroll utförs under     
jan-mars 
 
 

Kundnära 
tjänster 

Delårsbokslut 1 
 
Chef kundnära 
tjänster 

 

Okober 

1.2 Kontroll av att 
fakturering sker vid 
vattenavstängningar och 
att vi får betalt från 
berörda kunder 

1.2.1 - sker genom 
uppföljning av utförda 
avstängningar kontra 
skickade fakturor och 
inbetalda avgifter 

1.3 Kontroll av om kunder 
tar ut vatten fast de är 
avstängda 

1.3.1 - sker genom kontroll 
av servisventiler, intervju 
med rörnätspersonal                           
(som utför avstängningen) 
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 Datum: 2018-10-03 
Dnr: 2018/257 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Kontrollområd 
Rutin/Process/Ansvar/ 
System/Dokument 

Moment Metod Frekvens Utförare/ 
Utredare 

Inrapportering till 
ansvarig för att 
kontroll blir utförd  

Till styrelser 

GDPR 
2. Hantering av personuppgifter 
 
Kontrollunderlag utgörs av den 
information som finns registrerad i 
Draftit under kvartal 1, Interna 
rutiner, verksamhetsprogrammen 
Draftit, Future, Therefore och 
Hogia m.fl. 
 
RISK: 
att registrering missas som kan 
medföra att dyra straffavgifter 
utkrävs 

2.1 Kontroll av att det 
finns skriftliga rutiner för 
när, hur och vem som 
registrerar nya samt 
uppdaterar befintliga 
personuppgifts-
behandlingar i Draftit och 
att dessa är möjliga att få 
ut för de som begär utdrag 
från oss 

2.1.1 – sker genom att 
granska upprättade rutiner 
samt genom intervju med 
handläggare 

Kontroll utförs under               
jan-mars 
 
 

Stab Delårsbokslut 1 
 
VD 

Oktober 

2.1.2 – sker genom 
stickprov, kontrollant ber 
någon anställd som är kund 
hos oss att hämta ut sina 
personuppgifter 
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 Datum: 2018-10-03 
Dnr: 2018/257 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Kontrollområd 
Rutin/Process/Ansvar/ 
System/Dokument 

Moment Metod Frekvens Utförare/ Utredare Inrapportering 
till ansvarig för 
att kontroll blir 
utförd  

Till styrelser 

Information 
3. Extern hemsida &                        
Intern hemsida (VattNet) 
 
Kontrollunderlag utgörs av  
Extern hemsida 
Information gällande: projekt, 
styrelseprotokoll, 
vattenskyddsområden  
Intern hemsida 
Information gällande: 
upphandling/inköp, 
delegationsordning, diarum 
EDP Future samt Therefore 
Intervjuer 
Instruktioner/     
rutinbeskrivning 
 
RISK: 
att information är inaktuell, 
felaktig eller saknas 

3.1 Kontrollera att 
information som finns på 
hemsidorna är aktuell, 
tillförlitlig och tillgänglig 

3.1.1 – sker genom att 
granska ett urval av 
innehållet på både den 
externa och interna 
hemsidan under utsett 
tidsintervall 

Extern hemsida 
Sker under v.9-10 
 
Intern hemsida 
Sker under okt-april  
 
Intervjuer 
Sker under okt-april 
 
Instruktioner/     
rutinbeskrivning 
Sker under okt-april 

Kontroll utförs av 
 
Extern hemsida 
Styrelseprotokoll:  
Ekonomi 
Projekt och 
Vattenskyddsomr: 
Projekt & Utredning  
 

Intern hemsida:  
Upphandling/Inköp, 
Delegationsordning: 
Ekonomi 
Diarum EDP (Future 
samt Therefore): 
Kundnära tjänster  

Delårsbokslut 1 
 
VD 

Oktober 

3.2 Kontroll av 
rutinflödet för 
uppdatering/inlägg av 
info på hemsida 

3.2.1 – sker genom att 
granska om det finns 
skriftliga instruktioner för 
rutinflödet för 
uppdatering/inlägg av info 
på hemsida 

3.2.2 – sker genom 
intervju av en person ur 
personalen från respektive 
avdelning, om de känner 
till hur rutinflödet för 
uppdatering/inlägg av info 
på hemsida fungerar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 233    Dnr: KS 2018-472     
 
Försäljning av byggnad 16 på fastigheten Dingle 4:1 
 
Sammanfattning 
 
Företag har anmält intresse att förvärva förråd/maskinhall, hus 16, på 
fastigheten Dingle 4:1 (utvecklingscentrum). Den redovisade användningen för 
dessa företag är att etablera någon form av verksamhet i byggnaden. 
 
Hus 16 används inte för tillfället. Dinglegymnasiet har anmält intresse att i 
framtiden använda byggnaden inkl. viss mark för hästutbildning.  
Byggnaden är i dåligt skick. 
 
Om byggnaden (inkl. viss mark) säljs ska hus och mark styckas av och en ny 
fastighet bildas. Det innebär att det kommer in en part till som har rätt till 
synpunkter etc. på utvecklingsprojekt inom området. Det kan också bli 
verksamheter som inte stämmer överens med kommunens inriktning för 
området. 
 
Förvaltningen avråder från försäljning. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-22. Karta över 
området. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja hus 16 på Dingle 4:1 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja hus 16 på Dingle 4:1 
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  2018-10-22 Dnr: KS 2018-472
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 
 

Försäljning av byggnad 16 på Dingle 4:1  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja hus 16 på Dingle 4:1 

Sammanfattning 
Flera företag har anmält intresse att förvärva förråd/maskinhall, hus 16, på 
fastigheten Dingle 4:1 (utvecklingscentrum). Den redovisade användningen för dessa 
företag är att etablera någon form av verksamhet i byggnaden. 
 
Hus 16 används inte för tillfället. Dinglegymnasiet har anmält intresse att i framtiden 
använda byggnaden inkl viss mark för hästutbildning. Byggnaden är i dåligt skick. 
 
Om byggnaden (inkl viss mark) säljs ska hus och mark styckas av och en ny 
fastighet bildas. Det innebär att det kommer in en part till som har rätt till 
synpunkter etc på utvecklingsprojekt inom området. Det kan också bli verksamheter 
som inte stämmer överens med kommunens inriktning för området. 
 
Förvaltningen avråder från försäljning. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Om fastigheten inte säljs så uppstår inga konsekvenser. Innan byggnaden kan hyras 
ut bör en upprustning ske. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadssektorn 
Sektor barn och utbildning 
Näringslivsansvarig 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
  

128



129



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 234    Dnr: KS 2018-434    
 
Preliminär sammanträdesplan 2019 
 
Sammanfattning 
 
Föreslagen sammanträdesplan 2019 är till stor del upplagd för att säkra 
tidsplanen för kommunens budgetprocess.  
 
Ledamöter i respektive nämnd väljs först den 13 december av 
kommunfullmäktige och är därför inte valda när förslag till sammanträdesplan 
upprättas.  
Kommunstyrelsen och respektive nämnden ska fastställa sin sammanträdesplan 
2019 på första sammanträdet 2019. 
 
Planen är därför är upplagd på ett sådant sätt att en ledamot kan ha uppdrag i 
fler nämnder och ändå ha möjlighet att delta i samtliga möten.  
 
Om beslut om att inrätta ett utskott under välfärdsnämnden för hantering av 
individärenden finns även en mötesplan upprättad som fungerar i förhållande till 
Välfärdsnämndens möten, för de ärenden som enligt lag inte kan delegeras. 
 
Förslag till sammanträdesplan 2019: 
 
Kommunstyrelsen: 10 möten 
Måndagar 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12 
 
Samhällsbyggnadsnämnden: 10 möten 
tis 22/1, tis 19/2, tis 19/3, mån 15/4, tis 21/5, mån 17/6, tis 20/8, ons 25/9,  
tis 12/11, tis 10/12 
 
Barn och utbildningsnämnden: 10 möten 
tis 15/1, ons 13/2, tis 12/3, ons 17/4, ons 15/5, tis 11/6, tis 17/9, tis 22/10,  
tis 19/11, tis 17/12 
 
Kultur och fritidsnämnden: 8 möten 
ons 23/1, tor 20/2, tis 2/4, tis 7/5, mån 3/6, ons 11/9, tor 14/11, tor 12/12 
 
Välfärdsnämnden: 10 möten 
tor 10/1, tor 21/2, tor 21/3, tor 25/4, tor 23/5, ons 19/6, tor 19/9, tor 24/10,  
tor 21/11, ons 18/12  
 
Om utskott inrättas: Välfärdsnämndens utskott: 11 möten 
tor 24/1, tor 7/2, tor 7/3, tor 11/4, tor 9/5, ons 5/6, tor 15/8, tor 5/9, tor 
10/10, tor 7/11, tor 5/12. 
 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-30. 
Sammanträdesplan 2019 samt bilaga. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 234 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta preliminära sammanträdestider 2019 
för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn och 
utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden, välfärdsnämnden samt 
välfärdsnämndens utskott att gälla fram tills dess respektive nämnd vid 
sitt första sammanträde i januari 2019 antagit sin sammanträdesplan.  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta preliminära sammanträdestider 2019 
för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn och 
utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden, välfärdsnämnden samt 
välfärdsnämndens utskott att gälla fram tills dess respektive nämnd vid 
sitt första sammanträde i januari 2019 antagit sin sammanträdesplan.  
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  2018-10-30 Dnr: KS 2018-434

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Handläggare: 

Monica Nordqvist 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten

Preliminära sammanträdestider 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta preliminära sammanträdestider 2019 för 

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Barn och utbildningsnämnden, 

Kultur och fritidsnämnden, Välfärdsnämnden samt Välfärdsnämndens utskott, 

att gälla fram tills dess respektive nämnd vid sitt första sammanträde i januari 2019 

antagit sin sammanträdesplan.  

Sammanfattning 

 

Föreslagen sammanträdesplan 2019 är till stor del upplagd för att säkra tidsplanen 

för kommunens budgetprocess. Nämnderna ska under året behandla bokslut 2018, 

budget 2020 med plan 2021-2022 samt delårsbokslut till och med april och augusti.  

Ekonomienheten har medverkat i framtagandet av planen som innehåller ytterligare 

arbetsflöden under året.  

Ledamöter i respektive nämnd väljs först i kommunfullmäktige 13 december och är 

därför inte valda när förslag till sammanträdesplan upprättas. Planen är därför är 

upplagd på ett sådant sätt att en ledamot kan ha uppdrag i fler nämnder och ändå 

ha möjlighet att delta i samtliga möten.  

Diskussioner har förts om nödvändigheten av att inrätta ett utskott under 

Välfärdsnämnden för de individärenden som omfattas av sekretess enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen. Kommunstyrelsens myndighetsutskott behandlar 

dessa ärenden idag. Om beslut fattas att inrätta ett sådant utskott finns en 

mötesplan upprättad som fungerar i förhållande till Välfärdsnämndens möten, för de 

ärenden som enligt lag inte kan delegeras. 11 möten är inplanerade. 

Tjänstemannaförslag till sammanträdesplan 2019: 

Kommunstyrelsen: 10 möten 

Måndagar 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12 

 

Samhällsbyggnadsnämnden: 10 möten 

tis 22/1, tis 19/2, tis 19/3, mån 15/4, tis 21/5, mån 17/6, tis 20/8, ons 25/9,  

tis 12/11, tis 10/12 

 

Barn och utbildningsnämnden: 10 möten 

tis 15/1, ons 13/2, tis 12/3, ons 17/4, ons 15/5, tis 11/6, tis 17/9, tis 22/10,  

tis 19/11, tis 17/12 

 

Kultur och fritidsnämnden: 8 möten 

ons 23/1, tor 20/2, tis 2/4, tis 7/5, mån 3/6, ons 11/9, tor 14/11, tor 12/12 
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Välfärdsnämnden: 10 möten 

tor 10/1, tor 21/2, tor 21/3, tor 25/4, tor 23/5, ons 19/6, tor 19/9, tor 24/10,  

tor 21/11, ons 18/12  

 

Om utskott inrättas: Välfärdsnämndens utskott: 11 möten 

tor 24/1, tor 7/2, tor 7/3, tor 11/4, tor 9/5, ons 5/6, tor 15/8, tor 5/9, tor 10/10,  

tor 7/11, tor 5/12 

 

    

 

 

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Nämndsekreteraren för vidare befordran till berörda 

Akten 

 

 

 

 

Peter Berborn 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommundirektör 

Kommunledningskontoret  
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Sammanträdesplan 2019 Munkedals kommun

2018-11-01

Januari Februari Mars April Maj Juni Budgetprocessen
Mån 1

Tis 1900-01-01 Nyårsdagen 2 KFN Se budgetprocessen 

Ons 2 3 1 Första maj i detalj i

Tors 3 4 2 kvartalsplanerna

Fre 4 1 Kall LN 1 Bokslutsdialog-nämnder 5 3

Lör 5 Trettondagsafton 2 2 6 4 1

Sön 6 Trettondag jul 3 3 7 5 2

Mån 7 4 4 Bokslutsdialog-bolag 8 KS årsredovisn+SML 6 3 KFN   /kall KS ut  KS 9/9 - KF 23/9

Tis 8 5 Krisledningsnämnd 5 9 7KFN delå,budg,konsekvens 4

Ons 9 Alla politiker- utbildning 6 6 Alla politiker utb. Axel D 10 8 5 VFNU

Tors 10 VFN- val utskott, styrdok. 7 VFNU  / LN bokslut 7 VFNU 11 VFNU 9 VFNU 6 Sveriges Nationaldag

Fre 11 8 Ordförandeutbildning 8 12 10 7

Lör 12 9 9 13 11 8 Pingstafton

Sön 13 10 10 14 12 9 Pingstdagen

Mån 14 KS styrdok. fm / utb. em. 11  KS Inriktningsmål 11  KS boksl, ombudsin.mm 15 SBN 13  KS 10 KS budg,delår ks+kom,mrp

Tis 15 BUN - styrdok. 12 12 BUN 16 14 11 BUN  KS 9/9 - KF 23/9

Ons 16 Alla politiker- utbildning 13 BUN bokslut 13 17 BUN 15 BUN delå,budg,konsekvens 12 skolavslutning Munkedal

Tors 17 14 14 18 16 13

Fre 18 15 15 19 Långfredagen 17 14

Lör 19 16 16 20 Påskafton 18 15

Sön 20 17 17 21 Påskdagen 19 16

Mån 21 18 KS pres/bolagsledn. 18 KS pres/Nämnders pres 22 Annandag påsk 20 17 SBN  KS 9/9 - KF 23/9

Tis 22 SBN - styrdok. 19 SBN bokslut 19 SBN 23 21 SBN delå,budg,konsekvens 18

Ons 23 KFN styrdok. 20 KFN - bokslut 20 24 22 19 VFN  KS 9/9  - KF 23/9

Tors 24 VFNU - ärende, utb sekr. 21 VFN bokslut 21 VFN 25 VFN 23 VFN delå,budg,konsekvens 20

Fre 25 22 22 26 24 21 Midsommarafton

Lör 26 23 23 27 25 22 Midsommardagen

Sön 27 24 24 28 26 23

Mån 28 KF-utbildning /sisda dag KS 25 KF Inriktningsmål/Sis dag KS 25 KF boksl,ombudsin./Sisd KS 29KF årsred+SML/sisd KS 27  KF / sisda dag KS 24KFdelår kom,mrp,skatt,borg

Tis 29 26 26 30 Valborgsmässoafton 28 25

Ons 30 27 27 Årsredovisn+SML klar 29 26 KF-Kommunfullmäktige

Tors 31 28 28 30 Kristi himmelsfärdsdag 27 KS-Kommunstyrelsen

Fre 29 31 28 SBN-Samhällsbyggnadsnämnd

Lör 30 29 BUN-Barn och utbildningsnämnd

Sön 31 30 KFN-Kultur och fritidsnämnd

Mån VFN-Välfärdsnämnd

Tis KFN ej möte mars VFNU-Välfärdsnämndens utskott
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Sammanträdesplan 2019 Munkedals kommun

Juli Augusti September Oktober November December Budgetprocessen
Mån 1

Tis 2 1 Se budgetprocessen 

Ons 3 2 i detalj i

Tors 4 1 3 kvartalsplanerna

Fre 5 2 4 1

Lör 6 3 5 2 Alla helgons dag

Sön 7 4 1 6 3 1

Mån 8 5 2 7 4 2 Kall KS ut

Tis 9 6 3 8 5 3

Ons 10 7 4 9 6 4

Tors 11 8 5 VFNU 10 VFNU 7 VFNU 5 VFNU

Fre 12 9 6 11 8 6

Lör 13 10 7 12 9 7

Sön 14 11 8 13 10 8

Mån 15 12 9 KS 14 KS delår KS + kommun aug 11 KS planföruts budg 2021 9 KS återkoppl budg,internk.

Tis 16 13 10 15 12 SBN 10 SBN återkoppl budg,internk.

Ons 17 14 11 KFN delår aug 16 13 11

Tors 18 15 VFNU 12 17 14 KFN 12 KFN återkoppl budg,internk.

Fre 19 16 13 18 15 13

Lör 20 17 14 19 16 14

Sön 21 18 15 20 17 15

Mån 22 19 16 21 18 16

Tis 23 20 SBN 17 BUN delår aug 22 BUN 19 BUN 17 BUN återkoppl budg,internk

Ons 24 21 18 23 20 18 VFN återkoppl budg,internk

Tors 25 22 19 VFN delår aug 24 VFN 21 VFN 19

Fre 26 23 20 25 22 20

Lör 27 24 21 26 23 21

Sön 28 25 22 27 24                          sista dag KS22

Mån 29 26 sisda dag KS 23 KF 28 KF delår aug komm Sisd KS 25 KFplanföruts budg 2021 23

Tis 30 27 24 29 26 24 Julafton

Ons 31 28 25 SBN delår aug 30 27 25 Juldagen KF-Kommunfullmäktige

Tors 29 26 31 28 26 Annandag jul KS-Kommunstyrelsen

Fre 30 27 29 27 SBN-Samhällsbyggnadsnämnd

Lör 31 28  SBN, KFN ej möte okt 30 28 BUN-Barn och utbildningsnämnd

Sön 29 29 KFN-Kultur och fritidsnämnd

Mån 30 sista dag KS 30 VFN-Välfärdsnämnd

Tis  VFNU-Välfärdsnämndens utskott
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  2018-11-01 Dnr: KS 2018-434

      

 Kommunstyrelsen                                                     Bilaga 
  

 

 

Preliminär sammanträdesplan 2019 – Del av budgetprocessen 

 

Bokslut 2018 nämnder och kommunen 

alla nämnder ska i februari anta sina bokslut 2018 

LN 7/2, klar 29/1, kallelse ut 31/1 

BUN 13/2, klar 30/1, kallelse ut 6/2 

SBN 19/2, klar 5/2, kallelse ut 12/2 

KFN 20/2, klar 6/2, kallelse ut 12/2 

VFN 21/2, klar 7/2, kallelse ut 14/2 

KS 11/3, klar 25 /2, kallelse ut 4/3 

1/3 Bokslutsdialog nämnder 

4/3 KS Bokslutsdialog-bolag  

KS 13/3, Bolag och förbund (utfärda ombudsinstruktion) 

KF 25/3, Bolag och förbund (utfärda ombudsinstruktion) 

Årsredovisning inkl. SML: 

KS 8/4, klar 25/3, kallelse ut 1/4 

KF 29/4 kallelse ut 18/4 

 

 

 

Förslag till Inriktningsmål för planeringsperioden 

2020-2021 

KS 11/2, klar 2/1, kallelse utskickas 4/2 

KF 25/2, kallelse utskickas 19/2 

 

 

 

Bokslut 2018 nämnder och kommunen 

Årsredovisning inkl. SML: 

KS 8/4, klar 27/3, kallelse ut 1/4 

KF 29/4 kallelse ut 18/4 

 

 

 

Delårsbokslut april 2019 nämnder 

KFN 7/5, klar 24/4, kallelse ut 29/4 - extra utskick/på mötet 

BUN 15/5, klar 30/4, kallelse ut 8/5 - extra utskick/på mötet 

SBN 21/5, klar 21/5, kallelse ut 14/5 - extra utskick/på mötet 

VFN 23/5, klar 9/5, kallelse ut 16/5 - extra utskick/på mötet 

KS 10/6, klar 28/5, kallelse ut 3/6  

Delår april kommunen 

KS 10/6, klar 28/5, kallelse ut 3/6    

KF 29/4 kallelse ut 18/4 
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Budget 2020 plan 2021-2022 nämnder 

Konsekvensbeskrivning utifrån preliminära ramar  

Samverkan ska vara klar 

KFN 7/5, klar 24/4, kallelse ut 29/4  

BUN 15/5, klar 30/4, kallelse ut 8/5 

SBN 21/5, klar 7/5, kallelse ut 14/5 

VFN 23/5, klar 9//5, kallelse ut 16/5  

KS 10/6, klar 27/5, kallelse ut 3/6 

 

 

 

Kommunens mål och resursplan MRP 

Budget 2020 plan 2021-2022 

Fastställa skattesats och borgensavgift 

KS 10/6, klar 27/5, kallelse ut 3/6 

KF 24/6, kallelse ut 17/6 

 

 

 

Delårsbokslut augusti 2019 nämnder 

KFN 11/9, klar 28/8, kallelse ut 4/9 - extra utskick/på mötet 

BUN 17/9, klar 3/9, kallelse ut 10/9 -extra utskick/på mötet 

VFN 19/9, klar 5/9, kallelse ut 12/9 -extra utskick/på mötet 

SBN 25/9, klar 11/9, kallelse ut 18/9 -extra utskick/på mötet 

KS 14/10 klar 30/9, kallelse ut 7/10     ,  

Delårsbokslut augusti kommunen 2019 

KS 14/10, klar 30/9, kallelse ut 7/10  

KF 28/10, kallelse ut 21/10  

 

 

 

Återkoppling budget, Intern/detaljbudget 2020 plan 2021-2022 

inkl. verksamhetsplan 2019. 

Internkontroll uppföljning 2019 och plan 2020. 

I KS 9/12 görs sammanställning nämnder och bolag. 

SBN 10/12, klar 26/11, kallelse ut 3/12 

KFN 12/12, klar 28/11, kallelse ut 5/12 

BUN 17/12, klar 3/12, kallelse ut 10/12 

VFN 18/12, klar 5/12, kallelse ut 12/12 

KS 9/12, klar 27/11, kallelse ut 2/12 

 

 

 

Planeringsförutsättningar budget 2021, Finansiella resultatmål, 

befolkningsantagande, fastställa tidsplan 

KS 11/11, klar 28/10, kallelse ut 4/11 

KF 25/11, kallelse ut 18/11 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 235    Dnr: KS 2018-511    
 
Bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, enskilda 
fritidshem och fristående skolor för år 2019 
 
Sammanfattning 
 
I skollagen finns regler för beräkning av bidrag till fristående skolor, enskilda 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.  
 
Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika villkor. Bidraget ska beräknas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den 
egna verksamheten av motsvarande slag.  
 
En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter 
i sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande 
mån, genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.  
Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet som kommunen 
själv bedriver.  
 
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till 
att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 
barnomsorgsavgifterna. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-12. Bilaga till 
beslut om bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, enskilda 
fritidshem och fristående skolor för år 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 
2019 utgår med 109 816 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 93 275 
kr/barn och för fritidshem med 31 519 kr/barn. Skolpengen utgår med 61 
114 kr/elev för förskoleklass, för årskurs 1-6 med 83 163 kr/elev och för 
årskurs 7-9 med 91 995 kr/elev. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Skorpans djur- och naturförskola. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
93 275 kr/barn till Ekolek Barnomsorg. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Stiftelsen Nordens Ark – Djur- och skurförskolan. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Ulna AB, Uddevalla. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 235 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Orust Montessori. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 

109 816 kr/barn till Matildaskolan, Uddevalla. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
fritidshem med 31 519 kr/barn och skolpeng med 61 114 kr/elev för 
förskoleklass, för årskurs 1-6 med 83 163 kr/elev och för årskurs 7-9 
med 91 995 kr/elev till Fridaskolorna AB. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 
2019 utgår med 109 816 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 93 275 
kr/barn och för fritidshem med 31 519 kr/barn. Skolpengen utgår med 61 
114 kr/elev för förskoleklass, för årskurs 1-6 med 83 163 kr/elev och för 
årskurs 7-9 med 91 995 kr/elev. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Skorpans djur- och naturförskola. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
93 275 kr/barn till Ekolek Barnomsorg. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Stiftelsen Nordens Ark – Djur- och skurförskolan. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Ulna AB, Uddevalla. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 

109 816 kr/barn till Orust Montessori. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Matildaskolan, Uddevalla. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 

fritidshem med 31 519 kr/barn och skolpeng med 61 114 kr/elev för 
förskoleklass, för årskurs 1-6 med 83 163 kr/elev och för årskurs 7-9 
med 91 995 kr/elev till Fridaskolorna AB. 
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  2018-11-12 Dnr: KS 2018-511
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Anna Josefsson 
Ekonomiavdelning 

Bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, 
enskilda fritidshem och fristående skolor för år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 2019 utgår 
med 109 816 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 93 275 kr/barn och för fritidshem 
med 31 519 kr/barn. Skolpengen utgår med 61 114 kr/elev för förskoleklass, för 
årskurs 1-6 med 83 163 kr/elev och för årskurs 7-9 med 91 995 kr/elev. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 109 816 
kr/barn till Skorpans djur- och naturförskola. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 93 275 
kr/barn till Ekolek Barnomsorg. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 109 816 
kr/barn till Stiftelsen Nordens Ark – Djur- och skurförskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 109 816 
kr/barn till Ulna AB, Uddevalla. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 109 816 
kr/barn till Orust Montessori. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 109 816 
kr/barn till Matildaskolan, Uddevalla. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med fritidshem 
med 31 519 kr/barn och skolpeng med 61 114 kr/elev för förskoleklass, för årskurs 
1-6 med 83 163 kr/elev och för årskurs 7-9 med 91 995 kr/elev till Fridaskolorna AB.  

Sammanfattning 
Den 1 juli 2009 började nya regler i skollagen gälla för beräkningen av bidrag till 
fristående skolor, enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Dessa tillämpades 
första gången inför kalenderåret 2010. Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika 
villkor. Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  

En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i sin 
egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån, genom 
att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet 
som kommunen själv bedriver t ex om inte kommunen erbjuder nattdagis har den 
ingen skyldighet att ge bidrag för sådan fristående verksamhet.  
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För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att 
anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna. För 
specificering av respektive uträknade bidrag se bilaga 1. För besvärshänvisning se 
bilaga 2. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Grundregeln är att bidrag till fristående verksamheter ska betalas ut på lika villkor. 
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Inga ytterligare konsekvenser 
  
 
 
 
   
     

 

 
 
 
 
 
 
Beslut samt bilaga och besvärshänvisning expedieras till: 
 
Skorpans djur- och naturförskola 
Ekolek Barnomsorg 
Stiftelsen Nordens Ark – Djur- och skurförskolan 
Ulna AB, Uddevalla 
Orust Montessori 
Matildaskolan, Uddevalla 
Fridaskolorna AB. 
Ekonom Barn- och utbildningsnämnden 

Liselotte Sörensen Ringi 
 

Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Barn- och Utbildning  
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  2018-11-12 Bilaga 1 

     

 Kommunstyrelsen  
  
 
 
 
 

Bilaga till beslut om bidrag till enskild förskola, enskild 
pedagogisk omsorg, enskilda fritidshem och fristående skolor 
för år 2019 

 
Den 1 juli 2009 började nya regler i skollagen gälla för beräkningen av bidrag till 
fristående skolor, enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Dessa tillämpades 
första gången inför kalenderåret 2010. Bestämmelserna om kommuners bidrag till 
pedagogisk omsorg tillämpades första gången på bidrag för kalenderåret 2011. 
Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika villkor. Bidraget ska beräknas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. Kommunen kan fortfarande ha möjlighet att göra 
riktade satsningar inom den egna verksamheten. Huvudsaken är att alla barn i 
kommunen får samma möjligheter att ta del av medlen, oavsett om barnet går i en 
kommunal eller fristående verksamhet. 

Grundbeloppet för fristående skolor, samt enskilda förskolor, pedagogisk omsorg 
fritidshem och förskoleklasser ska avse ersättning för: 

• Undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet  
• Läromedel, pedagogiskt material och utrustning  
• Måltider 
• Lokalkostnader (kommunens genomsnittskostnad) 
• Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och 

förskoleklass) 
• Administration (en schablon på 3 %, för pedagogisk omsorg 1 %)  
• Moms (en schablon på 6 %) 

 
Det tas inte någon hänsyn till hur gamla barnen är eller deras vistelsetid på förskolan, 
bidraget betalas ut per barn som är inskrivet. Lokalkostnaderna baseras på 
kommunens genomsnittskostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet eller 
skolform. En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till 
verksamheter i sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i 
motsvarande mån, genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet 
som kommunen själv bedriver t ex om inte kommunen erbjuder nattdagis har den 
ingen skyldighet att ge bidrag för sådan fristående verksamhet.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att 
anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna. 
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Förskola 1-5 2019
Bidrag per 

barn
Omsorg och pedagogisk 
verksamhet 72 786
Pedagogisk material och 
utrustning 1 580
Måltider 11 391
Lokalkostnader; hyra drift, 
städ och vaktmästeri 17 717
Fortbildning 182
Ledning 4 674

108 330

Administrationstillägg 3% 3 250
Momsbidrag 6% 6 695
Barnomsorgsavgifter -8 459
Summa: 109 816

Pedagogisk omsorg 1-5 2019
Bidrag per 

barn
Omsorg och pedagogisk 
verksamhet 81 922
Pedagogiskt material, 
utrustning, måltider och 9 905
Ledning 4 193

96 020

Administrationstillägg 1% 960
Momsbidrag 6% 5 819
Barnomsorgsavgifter -9 524
Summa: 93 275

Fritidshem 2019
Bidrag per 

barn
Omsorg och pedagogisk 
verksamhet 22 158
Pedagogiskt material och 
utrustning 377
Måltider 3 920
Lokaler: hyra drift, städ, 
vaktmästeri mm 5 761
Fortbildning 101
Ledning 1 338

33 656

Administrationstillägg 3% 1 010
Momsbidrag 6% 2 080
Barnomsorgsavgifter -5 226
Summa: 31 519

Förskoleklass 2019
Bidrag per 

barn
Undervisning 34 049
Läromedel och utrustning 1 333
Måltider 5 844
Lokaler: hyra, drift, städ, 
vaktmästeri mm 11 390

Fortbildning 329
Ledning 3 030

55 975

Administrationstillägg 3% 1 679
Momsbidrag 6% 3 459
Summa: 61 114
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 Åk 7-9 2019
Bidrag per 

barn
Undervisning 47 417
Pedagogiskt material, utrustning 
och skolbibliotek 6 241
Måltider 5 844
Elevvård 5 657

Lokaler: hyra, drift, städ, 
vaktmästeri mm 14 652
Fortbildning 329
Ledning 2 517
Syo 1 604

84 260

Administrationstillägg 3% 2 528
Momsbidrag 6% 5 207
Summa: 91 995

Åk 1-6 2019
Bidrag per 

barn
Undervisning 43 067
Pedagogiskt material, utrustning 
och skolbibliotek 4 106
Måltider 5 844
Elevvård 5 657
Lokaler: hyra, drift, städ, 
vaktmästeri mm 14 652

Fortbildning 329
Ledning 2 517

76 171

Administrationstillägg 3% 2 285
Momsbidrag 6% 4 707
Summa: 83 163
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 236   Dnr: KS 2018-314    
 
Yttrande – Strategisk plan för Position Väst 
  
Sammanfattning 
 
Det har upprättats ett ”Förslag till strategisk plan för Position väst” för perioden 
2019 till 2024. Kommunerna har fått den på remiss från Fyrbodals 
kommunförbund. Den strategiska planen lägger stark tonvikt på nya etableringar 
och investeringar som kommer utanför delregionen.  
 
Synpunkter 
Munkedals kommun anser att det är av gemensamt intresse att befintliga 
företagens etablerings och investeringsvilja också är ett delregionalt intresse 
och Position väst med sin kompetens och sina nätverk är en viktig part i det 
arbetet. 
Munkedals kommun önskar att Position väst i planen tar hänsyn till en ökad 
interaktion mellan Position väst och kommunerna så att potentialen i 
kommunerna avseende lokal etablering och investering också ses som en 
gemensam möjlighet för tillväxt i delregionen.  
 
Beredning 
 
Näringslivsutvecklarens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-07. 
Förslag till strategisk plan för Position Väst – det gemensamma 
företagsetablerings- och investeringsfrämjande arbetet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter 
och antar svaret som sitt eget. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter 
och antar svaret som sitt eget. 
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  2018-11-07 Dnr: KS 2018-314
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Förslag till strategisk plan för Position väst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter och antar 
svaret som sitt eget. 

Sammanfattning 
Det har upprättats ett ”Förslag till strategisk plan för Position väst” för perioden 2019 
till 2024. Kommunerna har fått den på remiss från Fyrbodals kommunförbund. Den 
strategiska planen lägger stark tonvikt på nya etableringar och investeringar som 
kommer utanför delregionen.  

Synpunkter 
Munkedals kommun anser att det är av gemensamt intresse att befintliga företagens 
etablerings och investeringsvilja också är ett delregionalt intresse och Position väst 
med sin kompetens och sina nätverk är en viktig part i det arbetet. 
Munkedals kommun önskar att Position väst i planen tar hänsyn till en ökad 
interaktion mellan Position väst och kommunerna så att potentialen i kommunerna 
avseende lokal etablering och investering också ses som en gemensam möjlighet för 
tillväxt i delregionen.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser finns kopplat till det föreslagna beslutet. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
  
 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Clas Hedlund 
Ann Palmnäs, Verksamhetsledare Position väst 

Clas Hedlund 
Näringslivsutvecklare 

Håkan Sundberg 
Näringslivsutvecklare Kommundirektör 
Kommunledningskontoret  
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Förslag till strategisk plan för Position Väst - det gemensamma företagsetablerings- och 

investeringsfrämjande arbetet. 

 

Den tilltagande globaliseringen gör att konkurrensen om kompetens, kapital, teknik och jobb 

hårdnar.  

I VG2020 och Fyrbodals kommunalförbunds Delregionala plan 2014–2020 betonas vikten av att 

öka de samlade satsningarna på att attrahera företagsetableringar, som en del av insatserna för ett 

starkare näringsliv och ökad attraktivitet. 

Ett av målen i det dåvarande projektet Position Väst 2016–2017, som finansierades av Västra 

Götalands-regionen och Fyrbodals kommunalförbund, var att en långsiktig strategi skulle tas fram 

för det gemensamma företagsetablerings- och investeringsfrämjande arbete som bedrivs under 

varumärket Position Väst, tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Ett förslag, som spänner över 

åren 2019–2024, är därför framtaget. 

 

Fyrbodals direktion har den 14 juni 2018 beslutat 

Att förslaget till strategisk plan för Position Väst skickas på remiss till medlemskommunerna med 

svar senast den 30 september, för beslut i direktionen 1 november. 

 

Svar skickas till kansli@fyrbodal.se 

 

 

Förslag bifogas. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ann Palmnäs 

Verksamhetsledare Position Väst 
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Underlag:  

- Visions- och avstämningsarbete PV tillsammans med näringslivsenheterna 

- Erfarenheter från Position Västarbetet 2013-2017 

- Delregional genomförandeplan och VP17-18 för Fyrbodal 

- VG2020 plus rapporter/statistik Mats Granér VGR 

- Kommunernas strategier, genom näringslivsenheterna 

- Business Swedens verksamhetsplan och prioriteringar  

 

Faktainhämtning:  

- Invest in Skåne, Invest in Norrbotten och Familjen Helsingborg 

- BRG, Kontigorapport 

- VGR statistik 

- GDP Global 

- Business Swedens experter inom respektive område 

- Våra kommuner (Näringslivsenheterna) 

- The FDI Report 2017 

- Fyrbodalskollegor 

 

MÅL för framtagning av strategi för det investerings- och etableringsfrämjande 

arbetet inom Position Väst under 2017 

 

 Vår  Inspel från näringslivsenheterna kring strategiska avgränsningar, vision osv 

 28/6  färdigt skelett framtaget, skickas 3-4 personer, inkl. reklambyrå  

 16/8  reflektioner från grupp 1 

 29/8  mail till näringslivsenheterna 

 5/9  avstämning näringslivsenheterna. Revidera. 

Sept   Fyrbodals ledningsgrupp/Anneli Snobl (Anneli fick materialet i oktober och 

 inkom med kommentarer i oktober) 

 

 (Arbetet försenat pga. hög belastning i den löpande verksamheten) 

Vår 2017  Grupp 1: Inspel från näringslivsenheterna kring strategiska avgränsningar, 

vision osv 

okt   Förbundsdirektören inkommer med kommentarer  

   

Fortsatt arbete försenas p.g.a. hög belastning i den löpande verksamheten 

Maj 2018 Förslag 1 lämnat till AU 

Juni    Presenteras på AU-möte. Beslut: skickas till kommunerna för kommentarer 

 Skickas näringslivsenheterna 

. Presenteras för Direktionen 
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1. FÖRSLAG TILL STRATEGISK PLAN FÖR POSITION VÄST 

Ett av målen i det dåvarande projektet Position Väst 2016–17, som finansierades av Västra 

Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund, var att en långsiktig strategi skulle tas 

fram för det gemensamma företagsetablerings- och investeringsfrämjande arbete som bedrivs 

under varumärket Position Väst, tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. 

 

Detta är ett förslag till strategisk plan, som spänner över åren 2019–2024. 

 

Den strategiska planen baseras på Fyrbodals Delregionala plan och årliga Verksamhetsplaner 

och ska fungera som:   

 

● ett styrdokument vid framtagning av årliga aktivitetsplaner, uppföljningar och 

rapporter  

● ett stöd vid vardagliga prioriteringar, avgränsningar och beslutssituationer 

● ett underlag för både strategisk och daglig kommunikation  

  

Uppnådda resultat av insatser och måluppfyllelse ska följas upp årligen av verksamhets-

ledaren i samverkan med kommunernas näringslivsenheter/etableringsansvariga och 

rapporteras till Fyrbodals Direktion för vidare beslut. 
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2. GEMENSAMT ETABLERINGS- OCH 

INVESTERINGSFRÄMJANDE ARBETE  
BAKGRUND, DRIVKRAFTER OCH BESLUT  

2.1 Beslut om gemensamt koncept och varumärke togs 

2013 
 

Sedan 2015 finns ett gemensamt kontor som under varumärket Position Väst - tillväxtzonen 

mellan Göteborg och Oslo - bedriver proaktiv marknadsföring, bygger strategisk samverkan 

och levererar företagsetableringsservice i samverkan med näringslivsenheterna i 17 

västsvenska kommuner; Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Lysekil, 

Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vara, 

Vänersborg och Åmål. 

 

Sedan 2016 är Fyrbodals kommunalförbund huvudman för verksamheten, som även 

finansierats av Västra Götalandsregionen t o m 2017. 2016 skrevs samverkansavtal med det 

nationella investeringsfrämjande organet Business Sweden för kunskapsöverföring och ökat 

antal internationella företagsetableringar och -investeringar. 

 

Beslut om att ta fram ett gemensamt koncept för att stärka det företagsetableringsfrämjande 

arbetet och bedriva det under varumärket Position Väst, tillväxtzonen mellan Göteborg och 

Oslo, fattades 2013 av kommunstyrelsens ordförande i kommunerna i Fyrbodal, samt 

Essunga, Grästorp och Vara, som en del av omställningsinsatserna i samband med Saab-

konkursen (Omställningskontoret). 

 

2.2 Därför bygger företag upp verksamheter på en ny plats 

eller investerar i befintliga företag genom uppköp  

 
Företag påverkas ständigt av, och är mycket lyhörda för, förändringar i omvärlden och på 

olika marknader. Ett sätt att fortsätta utveckla företaget kan vara att etablera helt ny 

verksamhet på en ny plats, antingen genom att bygga upp exempelvis en filial eller ett 

dotterbolag eller genom att investera i ett befintligt företag genom att köpa hela eller delar av 

en verksamhet som redan finns på en för företaget intressant plats/marknad. Detta leder till en 

rörlighet i näringslivet, vilket också innebär att arbetstillfällen ständigt skapas, medan andra 

försvinner. 

 

Företag väljer att satsa på nya platser utifrån ett flertal mycket varierande kriterier och 

drivkrafter. Förenklat kan sägas att företag söker en plats där deras kalkyler visar att det finns 

rätt resurser, kompetenser och/eller marknader för företagets kommande utveckling och 

tillväxt. Från att ett beslut om att genomföra en nyetablering eller -investering är fattat måste 

urvalsprocessen avseende plats vara snabb och kostnadseffektiv, liksom alla steg fram till att 

ny verksamhet är i full drift.  
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2.3 Därför samverka inom etablerings- och 

investeringsfrämjande arbete 

Nyetablerande företag och tillförsel av nytt externt kapital stärker det befintliga näringslivet 

på den plats företaget väljer, fler arbetstillfällen skapas och bevaras och den valda platsens 

varumärke och attraktivitet stärks. Våra kommuner konkurrerar därför med andra kommuner 

i landet och utomlands när det gäller inflyttning av både människor och företag. På samma 

sätt konkurrerar Sverige med andra länder. Konkurrensen är mycket hård och alla vill väljas.   

 

Kända och attraktiva platser och områden med positiv ekonomisk utveckling, ett starkt 

näringsliv, kompetens inom för företaget intressanta områden, liksom goda livsmiljöer för 

personalen, har tydliga fördelar när plats för nyetablering ska väljas. En särskild fördel har 

platser där företaget redan byggt upp relationer med exempelvis potentiella kunder, leveran-

törer, FoU-aktörer. Ett resultat av en för företaget lyckad nyetablering är inte sällan både att 

företaget gör följdinvesteringar på samma plats, eller i samma land, och att de sprider sitt 

positiva omdöme till sina affärskontakter. Därför är den så kallade eftermarknadsbearbet-

ningen också en viktig del av etableringsservicen.  

 

Att synliggöra en kommuns eller regions styrkor och erbjudanden till potentiella etablerare-

/investerare är komplext och tidskrävande, vilket ofta blir för kostsamt för en enskild 

kommun. Runt om i landet har därför regionala kontor byggts upp som verkar på uppdrag av 

flera kommuner och aktörer. Alla arbetar för att tydligare paketera och presentera sin regions 

unika styrkor och erbjudanden, vässa samverkansrutiner och bygga smarta strategiska 

samarbeten både regionalt, nationellt och internationellt. Utmaningen är ofta att skapa tydliga 

så kallade värdeerbjudanden riktade till utvalda branscher, i vissa fall även till utvalda 

företag, där en region bedöms ha verklig konkurrenskraft. 

 

Samverkan är en viktig förutsättning för framgång i etablerings- och investeringsfrämjande 

arbete. Genom gemensam marknadsföring under ett gemensamt varumärke kan hela 

områdets, och de enskilda kommunernas och etableringslägenas konkurrenskraft och 

synlighet stärkas. Kommunerna har olika styrkor, vilka alla sammantaget bygger det 

gemensamma varumärket. Varje kommun kan därmed stärka sitt eget varumärke genom att 

dra nytta av grannkommunernas och helhetens styrkor. Genom väl fungerande samverkan 

kan en konkurrenskraftig och smidig etableringsservice erbjudas, som blir kostnadseffektiv 

både för kommunerna och de etablerande företagen.   
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2.4 Det nationella etablerings- och investeringsfrämjande arbetet 

Det nationella investeringsorganet Business Sweden (BuS) har ett statligt uppdrag att 

attrahera utländska investeringar till Sverige. Så här beskriver de sitt uppdrag: 

 

”Vi identifierar och skapar affärsmöjligheter för branscher, företag, och innovationer på den 

svenska marknaden. Utländska investeringar stärker svenska kompetenscentra genom att tillföra 

kapital, kunskap och möjligheter till partnerskap, något som i sin tur genererar goda 

exportmöjligheter.  

 

BuS har genom sitt uppdrag från regeringen ett huvudansvar för den internationella marknads-

föringen av Sverige som mottagare av FDI (Foreign Direct Investments). Detta sker genom en väl 

fungerande organisation i utvalda länder och genom att driva internationella marknadsförings- 

och sökprocesser, kopplade till regionala och/eller nationella investeringsportföljer och regionala 

IPA (Investment Promotion Agenicies). BuS har vidare ett huvudansvar när det gäller den 

investeringsorienterade utrednings- och analysverksamheten samt den sammanfattande 

bedömningen av förhållanden och åtgärder som påverkar investeringsklimatet i Sverige. BuS 

arbetar således inte med inhemska företags nyetableringar inom landet.” 

 

Detta är de styrkeområden som Business Sweden aktivt marknadsför utanför Sveriges 

gränser: 

 

• Automotive and e-mobility 

• Data centers 

• ICT and tech 

• Infrastructure and construction 

  

• Life sciences 

• Manufacturing 

• New materials 

• Retail 

2.5 Etableringsfrämjande insatser i VG2020 och Fyrbodals 

kommunalförbunds Delregionala plan 2014-2020, samt 

Verksamhetsplan 2018 

 
I Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling, VG2020, betonas vikten av 

att driva offensiva insatser för att attrahera svenska och internationella investeringar och 

genom det etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland:  

 

“4.2.4 Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland 

Näringslivet i Västra Götaland är i mycket hög grad internationellt orienterat och regionen är ett 

centrum för internationell industri, handel och logistik. Bara i Göteborgsregionen finns över 2300 

utlandsägda företag. Vi ser en tilltagande globalisering framför oss där konkurrens om 

kompetens, kapital, teknik och jobb hårdnar. För territoriet Västra Götaland blir det därför allt 

viktigare att attrahera investeringar från Sverige och från utlandet och att synas på den globala 

kartan.  

 

Ambitionen är att vår region har positionerats som en av Europas mest spännande 

tillväxtregioner och ett skyltfönster för hur hållbar tillväxt skapas i praktiken. Fram till 2020 skall vi 

öka de samlade satsningarna i Västra Götaland på att attrahera utländska investeringar och 
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utveckla nya och samordnade samverkansprocesser inom prioriterade kluster och 

styrkeområden. Målet är att attrahera strategiska investeringar inom främst FoU eller 

identifierade luckor i för regionen centrala värdekedjor.” 

 

VGR pekar ut ett antal styrkeområden där regionen anses ha en internationell lyskraft: Life 

science, hållbara transporter och grön kemi. Informations- och kommunikations-

teknologi och färdigheter i hållbar produktion lyfts fram som förutsättningar för fortsatt 

utveckling. 

 

VGR har också identifierat utvecklingsområdena marin miljö och maritima näringar, 

material och textil som områden med stor potential att växa till styrkeområden. Man nämner 

också att gröna näringar, förnybar energi, hållbar stadsutveckling, kreativa näringar 

och besöksnäring ger förutsättningar för att skapa en attraktiv och hållbar region. 

 

Även Fyrbodals kommunalförbund prioriterar etableringsinsatser. Ur Delregional genom-

förandeplan 2014-2020: 

 

Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland 

Nya etableringar i vår region behöver samordnas för att locka fler investeringar. Detta ska ske 

genom att  

 

• Fortsätta utveckla och implementera ett gemensamt etableringsservicekoncept med 

hemsida och proaktiv marknadsföring samt ett gemensamt mottagningsarbete 

 

Med start i Verksamhetsplan 2018 finns ett antal övergripande, långsiktiga mål. I synnerhet 

tre av dem berör etableringsfrämjande insatser:  

 

• Bra företagsklimat och ett starkt, differentierat näringsliv 

• Hållbar samhällsutveckling med väl fungerande samspel mellan stad och land 

• En stark och attraktiv gränsregion 

 

Bland strategierna för att nå dessa övergripande mål gäller några, helt eller i delar, även 

etableringsfrämjandet:  

• Driva offensiva satsningar för att attrahera investeringar och nyetableringar 

• Stödja en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet 

• Samverka för att etablera Fyrbodal som ledande region inom skog och trä, med 

satsningar i nya bioekonomilösningar 

• Samverka för att etablera Fyrbodal som en ledande maritim region (bioekonomi) med 

lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling 

• Skapa ett starkt gemensamt varumärke (som fungerar internationellt) 

• Bidra till en växande gränsöverskridande besöksnäring utifrån regionala och nationella 

strategier  

• Utveckla samarbetsformer för att attrahera företagsetableringar i gränsregionen 

 

De prioriterade områden som lyfts fram i Fyrbodals Verksamhetsplan 2018 är således skog, 

trä, nya bioekonomilösningar, maritima lösningar inriktade på innovation och hållbar 

utveckling, hög kvalitet på IT-infrastrukturen främjande hållbarhet, en växande 
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gränsöverskridande besöksnäring och samverkan för att attrahera företagsetableringar till 

gränsregionen.  

 

Dessa områden finns redan sedan tidigare med i det arbete som hittills genomförts inom 

Position Västsamarbetet. Utöver dessa har marknadsföringssatsningar även genomförts inom 

logistik och lager, riktade till främst svenska och norska aktörer. Inom Automotive börjar det 

internationella intresset växa för klustret i vår region igen och vi arbetar därför med detta 

främst tillsammans med BRG och BuS. Ytterligare ett område där vi arbetar proaktivt är 

etableringar av elintensiva verksamheter, vilket kommer att främja IT-infrastrukturen, men 

även erbjuda hållbar energiförsörjning av mycket energikrävande verksamheter. På grund av 

globala drivkrafter såsom digitalisering, Internet of Things, eldrivna fordon med mera växer 

efterfrågan på bra platser för datacenter och fabriker för tillverkning av batterier samt nya 

material. Dessa verksamheter är mycket elintensiva, varför de av hållbarhetsskäl bör drivas 

av förnybar energi och ha lösningar för hantering av överskottsvärme, något vi kan erbjuda i 

vår region. Även här sker arbetet i samverkan med regionala och nationella aktörer.  

 

Sammanfattningsvis bidrar vi till att synliggöra (gräns-)regionen för företagsetableringar med 

fokus på miljöanpassad och hållbar utveckling.  

 

Vid framtagningen av denna strategi 2017 pågår insatser inom följande styrkeområden:  

 

• Trä och skog (bioekonomi)  

• Maritima (bioekonomi) 

• Logistik och lager 

• Automotive 

• Elintensiva verksamheter 

• Besöksnäring  

 

Insatser och resultat inom styrkeområdena ska stämma överens med aktuell verksamhetsplan 

för Fyrbodals kommunalförbund och utvärderas årligen. En årlig aktivitetsplan tas fram i 

samverkan med Position Västgruppen, det vill säga Position Västkontoret och 

näringslivsenheterna.  
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3. POSITION VÄSTS SYFTE 

Vi ska bidra till ett starkare, mer differentierat och hållbart näringsliv i vår delregion, en 

attraktiv och stark del av tillväxtregionen Västra Götaland och den svensk-norska 

gränsregionen. Vi gör det genom att proaktivt främja nya företagsetableringar och  

-investeringar som skapar fler arbetstillfällen och stärker det befintliga näringslivet och vår 

delregions attraktivitet.   

4. VISION 

2024 är Position Väst (Fyrbodal) ett av Sveriges fem mest intressanta områden för 

investeringar, mätt genom antalet nyetableringar och nya arbetstillfällen per invånare. 

Verksamheten har en väl definierad roll i det västsvenska innovationssystemet och en väl 

fungerande och långsiktigt finansierad verksamhet.  

 

Samtliga deltagande kommuner och etablerande företag är nöjda med verksamheten och 

Position Väst ses som ett nationellt föredöme avseende hur väl det etablerings- och 

investeringsfrämjande samarbetet fungerar.  

5. VERKSAMHETSIDÉ OCH ERBJUDANDE 

Vi erbjuder etablerande och investerande företag kostnadseffektiv och föredömlig service 

genom hela processen, från tydliga faktabaserade och mottagaranpassade värdeerbjudanden 

om etableringsmöjligheter, via behovsinventering och platsbesök till och med genomförd 

etablering för fortsatt utveckling på vald plats.  

Arbetet utförs på uppdrag av de deltagande kommunerna och bedrivs genom ett kommun-

gemensamt regionalt etableringskontor i samverkan med kommunernas etableringsansvariga, 

befintliga näringslivs-, utbildnings- och forsknings- & innovationskluster, liksom med 

regionala och nationella aktörer som stärker och kompletterar våra tjänster.  

 

Vi baserar våra proaktiva insatser på identifierade styrkeområden där vår region genom våra 

resurser, kompetenser och marknadsförutsättningar bedöms ha en nationell och/eller 

internationell konkurrenskraft och där det finns efterfrågan från företag i tillväxt. 

 

I detta arbete ska vi verka för hållbara lösningar, en geografisk spridning av etableringarna 

samt för att arbetstillfällen ska skapas för personer med olika kompetens och förutsättningar.   
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6. TRE PARALLELLA STRATEGISKA INSATSOMRÅDEN – 

SPÅR 

Arbetet bedrivs genom tre parallella insatsområden, så kallade spår: 

 

• Strategiska samarbeten och relationer byggs upp och underhålls 

• Proaktiv marknadsföring av paketerade erbjudanden utförs och varumärket stärks 

genom varumärkesbyggande insatser  

• Gemensam företagsetableringsservice bedrivs och vidareutvecklas 

6.1  SPÅR A: Strategiska samarbeten 

Vi bygger strategiska samarbeten som stärker vårt värdeerbjudande till potentiella etablerare, 

ökar vår regions och våra kommuners synlighet och ger genom vårt gemensamma regionala 

kontor varje deltagande kommun ökad chans att ta del av regionala, nationella och 

internationella samarbeten, etableringar och investeringar. 

 

Väl fungerande samarbete ska bedrivas med:  

 

• Västra Götalandsregionen och investerings- och etableringskontor i de andra tre 

kommunalförbunden  

• Det nationella investerings- och etableringsfrämjande organet Business Sweden 

• Utvalda aktörer inom det (väst)svenska innovationssystemet, inklusive 

klusteransvariga organisationer inom våra styrkeområden   

• Aktörer inom akademin med koppling till våra valda styrkeområden  
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6.2  SPÅR B: Marknadsföring & varumärkesbygge 

Vi ska arbeta proaktivt inom de utvalda styrkeområdena, det vill säga de branscher där vi har 

en dokumenterad styrka OCH där det bedöms finnas en nationell och/eller internationell 

efterfrågan på etableringar/investeringar. Insatser prioriteras under året beroende på yttre 

efterfrågan och interna resurser.  

 

Vi ska paketera våra erbjudanden inom varje styrkeområde genom att i samarbete med lokala 

och regionala aktörer, och med stöttning av bland andra BuS och andra samarbetspartners, ta 

fram prospekt som beskriver våra styrkor. Erbjudandena ska vara tydliga, faktabaserade och 

baseras på förståelse för de etablerande företagens informationsbehov. 

 

Vi genomför proaktiv, uppsökande marknadsföring och relationsskapande insatser inom våra 

styrkeområden gentemot svenska (och norska) bolag. Marknadsföring gentemot utländska 

bolag sker i samverkan med nationella aktörer såsom BuS.   

 

Primära målgrupper inom valda fokusområden för proaktiva insatser: 

 

• Svenska och norska företag i tillväxt som söker ny lokaliseringsort 

• Utländska företag i tillväxt som söker ny lokaliseringsort (i samverkan med 

nationella aktörer såsom BuS) 

 

Sekundära målgrupper för marknadsföring och information: 

 

• Genom samverkansinsatserna nås utbildningsanordnare, klusteraktörer m.fl.  

• Branschmedia, lokala, regionala och i viss mån nationella media  

 

 

Respektive kommun håller kontakten med det befintliga näringslivet, inklusive privata 

fastighetsägare, och håller dem informerade om etableringssamarbetet. 

 

Det övergripande varumärkesarbetet ska stärka hela det geografiska områdets, och i vissa 

avseende gränsregionens, synlighet, även i andra branscher än styrkeområdena. Även bidra 

till att Västra Götaland positioneras som en av Europas mest spännande tillväxtregioner och 

ett skyltfönster för hur hållbar tillväxt skapas. (Se vidare VG2020) 
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6.3  SPÅR C: Gemensam etableringsservice  

Samtliga inkommande etableringsförfrågningar ska tas emot och hanteras, oavsett bransch. 

Vi bedriver i nära samverkan en professionell och föredömlig etableringsservice som 

underlättar både de etablerande företagens process och de interna processerna i kommunerna, 

samt stärker varje deltagande kommuns möjligheter att ge god service och attrahera 

företagsetableringar och -investeringar. 

 

Principen är att alla inkommande etableringsförfrågningar välkomnas och hanteras enligt 

framtagna rutiner, oavsett bransch. En värdering, och i viss mån prioritering, av förfrågan 

görs utifrån hur kvalitativ den bedöms vara utifrån någon eller några av följande kriterier: 

 

• Bidrar denna etablering till att skapa nya, eller rädda kvar, arbetstillfällen inom två 

år? 

• Innebär den att externt kapital tillförs vår region? 

• Bidrar den till att stärka det befintliga näringslivet genom tillförd kompetens eller 

annat? 

• Innebär den att ett känt varumärke etableras som i sin tur kan stärka vår delregions 

attraktivitet? 

• Annan värdeskapande kvalitet? 

 

Varje etableringsförfrågan är unik. Ett ärendes gång kan därför bara schematiskt och 

övergripande beskrivas enligt nedan. 

 

 
 

● Proaktiv marknadsföring, och strategisk samverkan, med tydliga värdeerbjudanden 

inom utvalda styrkeområden ska öka antalet inkommande kvalitativa 

etableringsförfrågningar 
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● Etableringsförfrågningar som inkommer direkt till etableringskontoret hanteras enligt 

det etablerande företagets önskemål avseende sekretess, lokalisering, tidplan etc. 

 

● Position Västkontoret:  

○ presenterar områdets styrkor och värdeerbjudanden 

○ ställer samman kravspecifikationen i samverkan med företaget och skickar 

vidare till kontaktperson i av företaget utvalda kommuner 

○ samordnar platsbesök i samverkan med näringslivsenheterna 

○ erbjuder informationsinhämtning från/kontakt med myndigheter etc. 

○ koordinerar möten med myndigheter, kommunala tjänstemän, 

finansieringsaktörer, nätverk och företag att samverka med 

○ driver ärendet och fungerar som sammanhållande kontaktperson tills 

företaget väljer att gå vidare 

○ följer upp företagets nöjdhet med servicen efter genomförd etablering, 

alternativt utebliven etablering, genom ett framtaget uppföljningsformulär  

○ kan i viss mån stötta kommuner i samband med etableringsärenden som 

inkommit direkt till kommunen  

 

Näringslivsenheten: 

○ tar emot och driver frågan i den egna organisationen och koordinerar 

etableringsärendets hantering i kommunen 

○ tar kontakter med berörda privata fastighetsägare, samverkansparter etc. 

○ ställer samman kommunens erbjudande, mark, lokaler och andra resurser och 

skickar till Positionvästkontoret eller direkt till företaget, i enlighet med 

företagets önskemål 

○ fungerar som kommunens kontaktperson gentemot det etablerande företaget, 

när företaget så önskar 

○ meddelar Position Västkontoret om kommunen inte har möjlighet att erbjuda 

plats 

○ hanterar förfrågningar som inkommer direkt till kommunen i enlighet med 

kommunens egna rutiner 

 

● När etableringsort valts under etableringsfasen övergår ansvaret i “mjuk övergång” 

till näringslivsenheten, eller annan kommunal tjänsteman, i den takt företaget önskar. 

Position Västkontoret är fortsatt behjälpliga vid behov. 

 

● Efter genomförd etablering har kommunen ansvaret för att hålla kontakten med 

företaget, följa upp nöjdhet, om möjligt åtgärda problem, bjuda in företaget till 

lämpliga nätverk och träffar och vara lyhörd för intresse för följdinvesteringar. 

 

● Position Västkontoret och näringslivsenheten stämmer löpande av erfarenheter av 

genomförda etableringar gemensamt för lärande och eventuella proaktiva insatser för 

följdinvesteringar och -etableringar.  

 

● Lärdomar som inte företag anser vara konfidentiella delges hela Position 

Västgruppen (Näringslivsenheterna och Position Västkontoret) samt övriga 

tjänstemän och politisk ledning för fortsatt lärande och utveckling av rutiner etc.  
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7. BILAGA: ORGANISATION, VÄRDEORD, LÅNGSIKTIGA MÅL, 

MÄTETAL OCH UPPFÖLJNING 

 
 

A. Organisation 

 
Verksamhetsledningen på Position Västkontoret ska arbeta i nära samverkan med näringslivs-

enheterna/etableringsansvariga i de deltagande kommunerna. Fyrbodals kommunalförbund är 

huvudman för det gemensamma etableringskontoret. 

  

Position Västkontoret ska marknadsföra varumärket Position Väst, dess erbjudande och 

områdets styrkor samt driva och utveckla det gemensamma etableringsarbetet i enlighet med 

denna strategiska plan.  

 

Varje deltagande kommun: 

 

• utser (minst) en kontaktperson på näringslivsenheten som: 

 

● har en samordnande roll och ansvar för lokala kontakter i sin kommunala 

organisation med koppling till etableringsprocesser 

● tar emot och hanterar etableringsförfrågningar från Positionvästkontoret   

● har upparbetade kontaktvägar bland lokala fastighetsägare och andra viktiga 

företag i det lokala näringslivet 

● aktivt ansvarar för eftermarknadsarbetet med de företag som valt att etablera 

i kommunen 

● aktivt deltar vid möten för vidareutveckling och utvärdering av 

verksamheten  

● deltar i gemensamma marknadsaktiviteter 

 

• strävar efter att: 

 

• vidareutveckla kommunens service till etablerande företag genom väl 

fungerande rutiner och samverkan 

• ha tydliga erbjudanden i form av mark och lokaler etc. som kan 

marknadsföras genom det gemensamma marknadsföringsarbetet 
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B. Värdeord  
 

Vi är resultatorienterade och kostnadseffektiva och bedriver därför vårt arbete med stöd av 

våra valda värdeord, inom givna ramar, villkor och förutsättningar.   

 

a) Proaktiva 

Vi arbetar metodiskt och uppsökande för att beslutsfattare i branscher inom våra 

styrkeområden, och möjliga samverkansparter, ska känna till vår region och våra 

erbjudanden till etablerare/investerare. 

 

b) Samverkar  

Position Väst ska vara en väl integrerad och stark del av det västsvenska systemet för 

regional utveckling.  

 

Vi driver aktivt på för samverkan som ger kostnadseffektivitet och positiva hävstångs-

effekter. Insatser genomförs i rätt organisation, på rätt nivå för bästa möjliga resultat. 

 

c) Företagsfokus 

Vår service och vår kommunikation baseras på kunskap om och intresse för etablerande 

företags situation, behov och efterfrågan. Vi bidrar till västsvenska och nationella 

satsningar på att attrahera strategiska investeringar inom identifierade luckor i för 

regionen centrala värdekedjor, vilket stärker det befintliga näringslivet. 

 

d) Kompetensbyggande 

Vi har rutiner för hur kompetens som byggs upp kring investeringsfrämjande arbete 

kommer alla berörda till del. I första hand avses här de tjänstemän inom kommunerna 

som arbetar med näringslivs- och företagsetableringsfrågor samt beslutsfattare och 

berörda kollegor inom kommunalförbundet.  

 

e) Faktabaserade 

Våra insatser ska baseras på fakta kring investeringsfrämjande metoder, vår marknads-

potential och löpande uppföljning av insatsernas effektivitet. Vi arbetar i nära dialog med 

Västra Götalandsregionens analysenhet och fokuserar på insatser som kan mätas och 

utvärderas.  

 

f) Kommunikationsorienterade 

Vi kommunicerar professionellt, bygger relationer och är snabba och lyhörda för hur vår 

service uppfattas och hur den ständigt kan förbättras.  
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C.  Långsiktiga mål   
 

De proaktiva insatserna som utförs genom Position Västsamarbetet ska leda till:  

 

● Samtliga deltagande kommuner ska vara mycket nöjda med Positionvästsamarbetet. 

 

● Position Väst, tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo, blir ett välkänt och väl ansett 

område inom Västra Götaland att etablera och investera i, i första hand av 

företagsrepresentanter i utvalda branscher och geografiska områden  

 

● Antalet företagsetableringsärenden på denna gemensamma nivå ska öka med minst 

10% från år till år, med bibehållen (indexuppräknad) budgetnivå och övriga 

förutsättningar. 

 

● Senast år 2024 ska vi ha landat minst en externt inkommande strategiskt viktig 

högkvalitetsetablering av vilket innebär att minst ett av följande tre mål har uppnåtts: 

 

○ ett stort antal arbetstillfällen (i relation till vald kommuns invånarantal) 

bedöms skapas eller räddas kvar genom etableringen inom 3 år 

○ en mycket stor investering vilket bedöms ha mycket positiva effekter på det 

regionala eller lokala näringslivet 

○ ett mycket känt företag/varumärke etablerar sig vilket bedöms påverka 

kommunens/regionens attraktivitet avsevärt  

 

● Den gemensamma företagsetableringstjänsten drivs i en struktur och juridisk form 

som möjliggör långsiktig verksamhet och långsiktigt tryggad finansiering.   

 

● En av de deltagande kommunerna ska utses till ”Årets tillväxtkommun” av Arena för 

tillväxt senast 2018 (ett långsiktigt mål som sattes i EU-projektet 

Omställningskontor+ 2012-14). 

 

D. Uppföljning, utvärdering och rapportering 
 

Efter utvärdering av årets resultat utifrån strategi och aktivitetsplan ska en aktivitetsplan tas 

fram inför kommande år, synkroniserad med Fyrbodals Verksamhetsplan. Rapporter till 

Direktionen och Avdelningen för Samhällsutveckling följer Fyrbodals rutiner. Varje kvartal 

skickas en enkel kvartalsrapport till näringslivsenheterna. Kvartal 1 varje år följs föregående 

års insatser upp och rapporteras till näringslivsenheterna i de samverkande kommunerna. År 

2021 ska halvtidsuppföljning och utvärdering genomföras av denna strategiska plan för 2019-

2024. 
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E. Mätetal  
 

Den årliga aktivitetsplanen ska innehålla: 

 

● en kort nulägesbeskrivning om vår konkurrenskraft och marknadsförutsättningar 

inom varje valt styrkeområde   

● tidsatta aktiviteter inom de tre spåren för att nå mål satta i Verksamhetsplanen 

 

I aktivitetsplanen anges mätbara mål ur Verksamhetsplanen och enligt nedan, försedda med 

mätbara tal eller procentsatser, och vilka aktiviteter som ska leda till att de nås, inom givna 

ekonomiska, personella och andra ramar.  

 

SPÅR A: Strategiska samarbeten 

 

● Finns avtal med Business Sweden 

● Finns avtal med xx 

● Ingår i nätverk x…./kluster 

● Genomförs gemensam marknadsföring med övriga delregioner? 

● Fått erbjudanden om att ingå i strategiskt viktiga nätverk 

 

SPÅR B: Marknadsföring & varumärkesbygge 

 

● Antal marknadsföringsinsatser i form av mässdeltagande, annonsering etc.   

● Antal deltagare vid mässor, antal som läst annons, antal som besökt hemsida, laddat 

ned information, antal följare på sociala media, antal konkreta kontakter (visitkort) 

osv. 

● Antal säljmöten med potentiella etablerare/investerare 

 

● Visat intresse från andra regioner och investeringsfrämjande kontor (IPA) 

● Antal (positiva) artiklar och inslag i media 

● Upplevd och i möjligaste mån uppmätt varumärkeskännedom vid mässdeltagande 

och andra marknadsföringsaktiviteter 

 

SPÅR C: Etablerings- och investeringsfrämjande 

 

● Antal presentationer för grupper med svenska respektive utländska deltagare 

● Antal inkommande etableringsförfrågningar (varav internationella genom Business 

Sweden) 

● Antal visningsresor på plats för potentiella etablerare 

● Arrangerat Position Västdagen med fokus på etablerarnas perspektiv och 

etableringsservice, för alla kommunala tjänstemän som arbetar med etableringar 

● Minst 90% av deltagarna är nöjda - mycket nöjda med Position Västdagen 

 

Sammantagna effekter av strategiska samarbeten, marknadsföring och etableringsservice: 

 

● Antal etableringar/investeringar 

● Antal nyskapade direkta, och om möjligt att mäta, indirekta arbetstillfällen 
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● Antal bevarade arbetstillfällen (om möjligt att mäta) 

● Andel av internationella/svenska/företagsinvesteringar som landar här e.dyl. Om 

möjligt att mäta. 

● Andel av alla etableringsärenden i vår delregion som går genom Position Väst. 

Om möjligt att mäta.  

 

Och – inte minst - vi som arbetar inom Position Västgruppen ska ha kul på jobbet och vara 

bra på att fira och uppmärksamma när vi når våra mål! 

 

 

Ann Palmnäs juni 2018 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 237    Dnr: KS 2018-532    
 
Åtgärder för att uppnå en likvärdig skola 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 att befintlig skolstruktur beträffande 
skolornas placering behålls. Kommunfullmäktige gav även kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram kriterier för en skola som är likvärdig och ger eleverna 
utbildning med kvalitet.  
 
Därefter tillsattes en parlamentarisk referensgrupp där även representanter från 
verksamheterna inom Barn-och utbildning har ingått. Under hösten 2017 och 
våren 2018 har gruppen regelbundet träffats och tagit del av lagar, forskning, 
statistik, jämförelsetal m.m. Skolinspektionens tillsyn har varit vägledande som 
en nulägesbeskrivning. Skolgruppen medverkade även under Kommunstyrelsens 
dialogdag med Barn-och utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Inventeringen av framgångsfaktorer för att höja måluppfyllelsen hos eleverna 
utmynnade i 24 förslag till förbättringsåtgärder. 
 
I en prioriteringsomgång utkristalliserades fem förslag till åtgärder enligt 
följande: 
 
1. Höja lärartätheten på grundskolorna  
2. Fokusera på insatser i de lägre åldrarna, förskola och lågstadiet bl.a. genom 
att minska barngruppernas storlek inom förskolorna 
3. Förstärka med annan profession för att stödja chefer och lärare 
4. Digital utveckling 
5. Utveckla lärcentra samt förstärka inom Studie-och yrkesvägledning för alla 
elever. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-14.  
Bilaga 1 – åtgärder för att uppnå en likvärdig skola och ge eleverna en utbildning 
med kvalitet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner åtgärder för att höja måluppfyllelsen, 
utbildningens kvalitet och likvärdighet.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner åtgärder för att höja måluppfyllelsen, 
utbildningens kvalitet och likvärdighet.  
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  2018-11-14 Dnr: KS 2018-532
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Åtgärder för att uppnå en likvärdig skola och ge 
eleverna en utbildning med kvalitet.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner åtgärder för att höja måluppfyllelsen, utbildningens 
kvalitet och likvärdighet.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 att befintlig skolstruktur beträffande 
skolornas placering behålls. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram kriterier för en skola som är likvärdig och ger eleverna utbildning med 
kvalitet.  
 
Därefter tillsattes en parlamentarisk referensgrupp där även representanter från 
verksamheterna inom Barn-och utbildning har ingått. Under hösten 2017 och våren 
2018 har gruppen regelbundet träffats och tagit del av lagar, forskning, statistik, 
jämförelsetal m.m. Skolinspektionens tillsyn har varit vägledande som en 
nulägesbeskrivning. Skolgruppen medverkade även under Kommunstyrelsens 
dialogdag med Barn-och utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Inventeringen av framgångsfaktorer för att höja måluppfyllelsen hos eleverna 
utmynnade i 24 förslag till förbättringsåtgärder. 
 
I en prioriteringsomgång utkristalliserades fem förslag till åtgärder enligt följande: 
 
1. Höja lärartätheten på grundskolorna  
2. Fokusera på insatser i de lägre åldrarna, förskola och lågstadiet bl.a. genom att 
minska barngruppernas storlek inom förskolorna 
3. Förstärka med annan profession för att stödja chefer och lärare 
4. Digital utveckling 
5. Utveckla lärcentra samt förstärka inom Studie-och yrkesvägledning för alla elever. 

 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se bilaga 1 

Barnkonventionen 
Barnkonventionen artikel 2 ”Alla barn är lika mycket värda och har samma 
rättigheter. Ingen får diskrimineras.” 
 
Lagrum, se bilaga 1. 
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Facklig samverkan enligt FAS05 
Information om tjänsteskrivelsen på sektorsamverkan den 25 juni 2017. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till:  
Sektorchef barn och utbildning 
 

Liselott Sörensen Ringi Håkan Sundberg 
Sektorchef barn och utbildning Kommundirektör 
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Bilaga 1  

Åtgärder för att uppnå en likvärdig skola och ge eleverna en utbildning med 
kvalitet. 

Ekonomiska konsekvenser 

1. Höja lärartätheten på grundskolorna med fem årsarbetare för kommunen innebär en 
merkostnad på 2,8 mnkr. 
 
2. Förstärka med 40% specialpedagog riktad mot förskolorna innebär en merkostnad på 
285 tkr.  
 
Mindre barngrupper inom förskolan enligt Skolverkets riktlinjer och kommunal politisk 
programförklaring skulle avsevärt höja kvaliteten och Munkedals kommun som attraktiv 
arbetsgivare. Planerade nybyggnationer av förskolor är en förutsättning för att 
genomföra mindre barngrupper och kunna ansöka om stadsbidrag. 
  
3. Förstärka med två socialpedagoger till Kungsmarksskolan samt förstärka rektorstödet 
till Munkedalsskolan och Svarteborgs rektorsområde vilket innebär en merkostnad på 1,4 
mnkr 
 
4. Utöka från 50% IT-pedagog till 100%. Kan lösas inom befintlig ram. 
Kostnadstäckning för drift av datorer motsvarande 2,5 mkr 
 
5. Ansöka om stadsbidrag för att utveckla lärcentra inom Utvecklingscentrum Munkedal. 
Utöka studie- och yrkesvägledningen med 50% att rikta mot grundskolans lägre åldra 
vilket innebär en merkostnad på 300 tkr. 
 
Kommunen erhåller höstterminen 2018 1,4 mnkr och 4,4 mnkr utifrån statsbidrag för en 
likvärdig skola. Det här statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och 
kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan. För kommande år kan storleken 
på bidraget förändras. I budgetpropositionen för 2018 har regeringen föreslagit att det 
ska finnas 3,5 miljarder kronor för 2019 och 6 miljarder kronor för 2020. Förändringar av 
elevantalet och elevernas socioekonomiska förutsättningar hos en huvudman och andra 
huvudmän kan göra att bidragsramen förändras mellan bidragsåren.  

Det innebär att genomförandet av förbättringsåtgärder bör ske i flera steg utifrån 
ekonomiska förutsättningar. 

Lagrum 

Skollagen 1 Kap § 8 - Lika tillgång till utbildning 
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 
lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 
denna lag. 
 
Skollagen 1 Kap 9 § - Likvärdig utbildning  
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 238   Dnr: KS 2018-533    
  
Initiativärende av Rolf Jacobsson (KD) gällande återtagande av 
delegation 
 
Sammanfattning 
 
Rolf Jacobsson (KD) initierade 2018-11-13 ärende gällande återtagande av 
delegation. 
 
Rolf Jacobsson (KD) yrkar på att delegationspunkt 2.4.4 i kommunstyrelsens 
delegationsordning 2018-02-22, § 23 återtas och att ärende om beslut gällande 
avgångsvederlag för kommunchefen (kommundirektören) istället ska tas av 
kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 
 
Ann-Sofie Alm (M): Avslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkande om återtagande av 
delegation till personalutskottet gällande avgångsvederlag till 
kommundirektören. 
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Initiativärende gällande återtagande av delegation. 
 
Rolf Jacobsson (KD) yrkar på att delegationspunkt 2.4.4 i kommunstyrelsens 
delegationsordning 2018-02-22, § 23 återtas och att ärende om beslut gällande 
avgångsvederlag för kommunchefen (kommundirektören) istället ska tas av 
kommunstyrelsen. 
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Typ av dokument: Regel 
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Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 2018                                                             Organisationsskissen stämmer inte helt, kommer att redigeras efter ändringar i organisationen  
Organisationsskissen visar chefsstrukturen och vissa kontaktpersoner 
2018-06-13 

Kommunchef 

 
 
 
 

Kommunledningskontoret Sektor Samhällsbyggnad Sektor Barn och Utbildning Sektor Omsorg 
 

Administrativa enheten Sektorchef Sektorchef Sektorchef 
Administrativ chef Registrator/administratör Utredningssekreterare Individ- och familjeomsorg Stöd Vård och äldreomsorg Övriga - sektor Omsorg 
Kommunsekreterare KF KS KSAU Fastighet Skolskjutshandläggare Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Medicinskt ansvarig 
Nämndsekreterare KSMU Enhetschef/fastighetschef Barnomsorgsekreterare Placeringsgrupp LSS / SOL Ekebacken  sjuksköterska 
Nämndsekreterare LN BN Gata / Mark Kungsmarksskolan Enhetschef Frejvägen 2 inkl. viss pers ass. Enhetschef Biståndsenheten  
Kommunregistrator/arkivarie Enhetschef Rektor Socialsekreterare familjehem Enhetschef Assistent ÄO/LSS/Psyk 
Registrator (resurs) Handläggare bostadsanpassning Assistent Socialsekreterare familjehem Frejvägen 4 Vässjegården inkl. Enhetschef 
Folkhälsostrateg GIS-ingenjör Munkedalsskolan inklusive  Socialsekreterare familjehem Enhetschef hemtjänst Hällevadsholm Biståndshandläggare 
Säkerhetssamordnare Gis-samordnare träningsskolan Socialsekreterare placerade barn Centrumv. 8 inkl. viss pers ass. Enhetschef Biståndshandläggare 
Samordnare Digital utveckling Park och Skog Rektor Socialsekreterare placerade barn Enhetschef Dinglegården inkl. Biståndshandläggare 
Informatör (webb) Enhetschef Rektor Stale Socialsekreterare placerade barn Allmänna vägen hemtjänst Dingle Biståndshandläggare 
Webbassistent (resurs) Plan-och byggenheten Assistent Socialsekreterare placerade barn Enhetschef Enhetschef Färd/riksfärdtjänsthandläggare  
Kommunvägledare Enhetschef/Plan-och bygglovschef Svarteborg Dingle/Hällevadsholm Socialsekreterare placerade barn Pers. ass. och kontaktperson Sörbygården inkl. Ek.handläggare debitering 
Kommunvägledare Bygglovshandläggare Rektor Vuxengrupp Enhetschef hemtjänst Hedekas Systemadministratör 

Personalenheten Kostenheten Assistent Enhetschef  Integration ensamkomm. Enhetschef  
Personalchef Kostchef Hedekas skola inkl dbv Socialsekreterare försörj.stöd Enhetschef Allégården inkl.  
Personalutvecklare Städenheten Rektor Socialsekreterare försörj.stöd Socialpsykiatri dagverksamhet dementa  
Personalutvecklare Städchef Assistent Socialsekreterare försörj.stöd Enhetschef Enhetschef  
Personalutvecklare  Stale inkl. Resursteamet Socialsekreterare försörj/projekt HVB/Stödbo. Ungbo Brudås Rehab  

Ekonomienheten  Rektor Socialsekreterare missbruk Föreståndare Enhetschef  
Ekonomichef  Assistent Socialsekreterare missbruk anställda Assistent  
Controller  Kunskapens hus Utredning/insatsgrupp Integrationsenheten Hemtjänst Munkedal  
Redovisningsekonom  Rektor Enhetschef Föreståndare Enhetschef  
Ekonom  Assistent Socialsekreterare mottagning Integrationssamordnare Assistent  
Ekonom  Förskolor Syd inkl. dbv Socialsekreterare utredning Integrationsassistent Hemsjukvård  
Ekonom  Förskolechef Socialsekreterare utredning Arbetsmarknadsenheten Enhetschef  
Ekonom/Upphandlare  Förskolechef Socialsekreterare utredning Enhetschef Assistent  
Ekonomihandläggare  Assistent Socialsekreterare utredning  Anhörigstöd  
Ekonomiassistent  Förskolor Norr inkl. dbv Barnkullen/öppenvårdsverksamhet:  Hälsosamordnare  
Kommunens upphandlare  Förskolechef Familjebehandlare  Social dagverksamhet  

Bemanningsenheten  Assistent Familjebehandlare  Centrumtorget 4  
Enhetschef  Kultur och fritid och Familjebehandlare  Undersköterska  
Rekryterare  Bibliotek  Familjebehandlare  Undersköterska  
Rekryterare  Enhetschef/ungdomsutvecklare Familjecentralen  Demenssamordnare  
Rekryterare  Fritids-och turismansvarig Kurator,jourhem,kontaktpers.    
Rekryterare  Kulturutvecklare System. Administration    
  Bibliotekspersonal Kvalitetsutvecklare/systemadm.    
   Administratör/reception/fakturor    
   Administratör/fakturor    
   IFO-handllägg. systemadm. mm    
   Familjerätt/Sotenäs    
   Socialsekreterare    
   Alkohol-/serveringstillstånd    
   Alkoholhandläggare Lysekil    

 
Nivåer : 

 
 

 
Nivå 1 

Kommunchef 

 
Nivå 2 

Sektorchef 

 
Nivå 3 

 (endast sektor Omsorg) 
Avdelningschef 

 

 
Nivå 3 

(Nivå 4 för sektor Omsorg) 
Enhetschef IFO LSS ÄO bygg, 

Rektor, Förskolechef, Kostchef, 
Städchef, Administrativ chef, 
Ekonomichef, Personalchef  

 

 
Nivå 4 

(Nivå 5 för sektor Omsorg) 
1:e bibliotekarie,  

Föreståndare HVB/Stödboende 

 
Nivå 5 

(Nivå 6 för sektor Omsorg) 
Övriga delegater 

Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare  
Administrativa enheten 
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Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23   Dnr KS 2017-36 
Ändringar införda till och med beslut KS 2018-09-12 § 152 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

1 

Kapitel 1.   Allmänna övergripande ärenden kommunstyrelsen 
 

1.1 Vid förfall för delegat beslutar närmsta chef 
 

  

1.2 Avge yttrande enligt lagen om övervakningskameror 
 

 Kommunchef 

1.3 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 
 

 Kommunchef 

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

 Kommunchef 
 

1.5 Avge yttrande av politisk men inte principiell natur 
 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 

Förvaltningslagen,  FvL 
         
1.6 Avvisande av ombud/fullmakt 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 9 §) 
(finns även i sektor Omsorg/övergripande) 
 

9 § FvL Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

1.7 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 
avvisning av överklagande som kommit in för sent 
 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 24 § 1 st) 
(Finns även i sektor Omsorg/övergripande) 
 

24 § 1 st 
FvL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

1.8 Beslut huruvida omprövning skall ske 
 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §) 
(Finns även i sektor Omsorg/övergripande) 
 

27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

1.9 Omprövning av beslut i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattas av delegat 
 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §) 
(Finns även i sektor Omsorg/övergripande) 
 

27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Kommunallagen, KL 
 

1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forts. 

Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras 
och inte kan vänta till nästa sammanträde 
 
 
 
 
 
 
a) Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste 
avgöras och inte kan vänta till nästa sammanträde, 
som avser myndighetsutskottets 
handläggningsområden i individärenden inom IFO, 
LSS, psykiatri, asyl/integrationsärenden, 
elevärenden inom skola/förskola samt 
alkoholtillståndsärenden. 

(notering: 6 kap § 36 KL:   
”En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde”. 

KL 6 kap  
36 § 

Kommunstyrelsens 
ordförande 
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 
 
a) 
Enligt kommunstyrelsens 
förordnande (bilaga) 
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denne, andre 
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Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23   Dnr KS 2017-36 
Ändringar införda till och med beslut KS 2018-09-12 § 152 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

2 

forts. 
 
 
 
 

Alternativet är att påkalla extra sammanträde med nämnden. 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara 
viktigt med snabba beslut. Den har emellertid getts restriktivt 
innehåll. Det är endast ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utsett som kan få i uppdrag att besluta på nämndens 
vägnar. Genom att det anges att dessa beslut fattas på 
nämndens vägnar klargörs att besluten med denna § kan 
överklagas) 
 

vice ordförande Malin 
Östman 

 
 

1.11 Besluta om instruktion för ombudet till bolags- och 
föreningsstämmor 
 
 
  

 Kommunstyrelsens 
ordförande 
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 
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Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23   Dnr KS 2017-36 
Ändringar införda till och med beslut KS 2018-09-12 § 152 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

3 

Kapitel 2 Kommunledningskontor 
 

2.1    Övergripande kommunledningskontoret 
2.1.1 
 

Avge yttrande med anledning av besvär 
(överklagan) över delegats beslut inom 
kommunledningskontorets verksamheter 
 
(Finns även i sektorerna Barn och utbildning, Omsorg, och 
Samhällsbyggnad med annan delegat) 
 

 Kommunchef 

2.1.2 
 

Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 
undantag för kommunens mål och riktlinjer inom 
kommunledningskontorets verksamheter  
 
(Finns även i sektorerna Barn och utbildning, Omsorg, 
Samhällsbyggnad samt MAS kapitel med annan delegat) 
 

 
 

Kommunchef 

2.2  Näringsliv   
2.2.1 
 

Besluta om bidrag till föreningar och organisationer i 
ärenden inom den sociala ekonomin omfattande 
högst 1 basbelopp 
 

 Näringslivs-
utvecklare 

2.2.2 Besluta i ärenden om medfinansiering av 
tillväxtfrämjande projekt inom kommunens mål och 
riktlinjer till ett högsta belopp av 2 basbelopp 
 

 
        

Näringslivs- 
utvecklare 

4.3.3 Besluta om undantag från bestämmelser för 
försäljning vid särskilda skäl än vad som anges i 
torghandelsföreskrifterna 
 
(delegationen ligger under sektor Samhällsbyggnad, därav 
avvikande delegationsnummer) 

 Näringslivs- 
utvecklare 

2.3  Administrativa enheten 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 
Kommunallagen, KL 

 
2.3.1 
 
 
 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild inom kommunstyrelsens 
förvaltning.  
 
(gäller ej sektorerna Barn och utbildning, Omsorg och 
Samhällsbyggnad som har likvärdig delegation med annan 
delegat) 
(notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har 
handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
 

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

Administrativ chef  
ersättare: 
1. Kommunens registrator 
2. kommunchef 
 
 
 
 
 
(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 
 

2.3.2   Folkhälsa  
2.3.2.1 
 

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

 Folkhälsostrateg 
 

2.4    Personalenheten  
2.4.1 
 
 
forts. 

På kommunens vägnar med bindande verkan för 
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt 

 Personalchef 
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Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23   Dnr KS 2017-36 
Ändringar införda till och med beslut KS 2018-09-12 § 152 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

4 

forts. reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare 
 

2.4.2 
 
 
 

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

  
 
 
 
 
a) Personalutskottet 
 
b) Kommunchef  
efter samråd med 
personalutskottet 
 
c)Personalchef 
 

2.4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om tillsvidareanställning och lön avseende; 
 
a) kommunchef 
 
b) sektorchef  
 
c) avdelningschef sektor Omsorg  
 
 
d) enhetschef sektor Omsorg  
 
e) enhetschef/rektor eller motsvarande chef inom 
respektive sektor (ej sektor Omsorg) 
 
f) övrig personal i respektive enhet/sektor 
 
 

Regler för 
lönesättning 
 
 
 

 
 
a) Personalutskottet 
 
b) Kommunchef 
 
c) Sektorchef 
Omsorg 
 
d) Avdelningschef 
 
e) Sektorchef 
 
 
f) närmaste chef; 
Enhetschef/Rektor/ 
Avdelningschef eller 
motsvarande chef 
 

2.4.4 
 
 
 

Beslut om avgångsvederlag 
 
a) kommunchef 
 
b) sektorchefer / socialchef  
 
 
c) övriga anställda 

  
 
a) Personalutskottet 
 
b) Kommunchef  
efter samråd med 
personalutskottet 
 
c) Personalchef 
 

2.4.5 Omplacering utanför ramen för anställningsavtal om 
oenighet finns mellan chefer 
 

 Personalchef 

2.4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forts. 

Förändring av tjänstemannaorganisation    
 
a) Besluta om förändring av kommunstyrelsens 
övergripande förvaltningsorganisation 
 
b) Besluta om förändring av sektors 
arbetsorganisation inom respektive ansvarsområde  
 
c) Besluta om förändring i arbetsorganisation inom 
sektor Omsorgs tre avdelningar;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Kommunchef 
 
 
b) Sektorchef  
 
 
c) Avdelningschef 
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forts. Individ- och familjeomsorg, Stöd samt Vård och 
äldreomsorg, inom respektive avdelning 
 

2.5    Ekonomi, upphandling och inköp 
2.5.1   Ekonomi 

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

  
 
a) Enhetschef/Rektor 
 
b) Kommunchef 
ersättare: Sektorchef 
 

2.5.1.2 Ta ställning till krav på skadestånd eller andra 
ersättningskrav till högsta belopp av; 
 
a) högst 1 prisbasbelopp 
 
b) över 1 prisbasbelopp 
 
c) 20 prisbasbelopp 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
a) Enhetschef/Rektor 
 
b) Sektorchef  
  
c) Kommunchef 

2.5.1.3 Fördelning av fondmedel enligt 
donationsbestämmelser  
 
 

 Sektorchef  
 

2.5.1.4 Beslutsattestant för kommunstyrelsens verksamhet 
inom; 
 
a) kommunledningskontoret, sektorchefer:  
     
 
b) i respektive sektor: Barn och utbildning, Omsorg 
samt Samhällsbyggnad  
 
Notering: Sektorchef ges rätt att utse ersättare för sig själv samt 
beslutsattestanter och ersättare för styrelsens verksamheter. 
Förteckning över dessa skall hållas aktuell och skall vid 
förändringar anmälas till styrelsen. 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
a) Kommunchef 
 
 
b) Sektorchef  
ersättare: Kommunchef 
 
 

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

 Kommunchef 

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

 Kommunchef 

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

  
 
 
a) Handläggare 
 
b) Ekonomichef 

2.5.1.9 
 
 
 
  

Avskrivning av fordran mot kund inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde till ett 
högsta belopp av; 
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a) ¼ prisbasbelopp 
 
b) över ¼ prisbasbelopp 

a) Handläggare  
 
b) Ekonomichef 
 

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

 Ekonomichef 

  2.5.1.11 Besluta om kortfristig upplåning enligt av 
kommunfullmäktige antagna principer för upplåning 
 
 

 Ekonomichef 

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

 Ekonomichef 

 2.5.1.13 Omfördelning av medel till kommunstyrelsens 
förfogande till ett högsta belopp av 500 000 kr 
 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 2.5.1.14 Omfördelning av medel mellan investeringsobjekt 
 
a) Upp till 500 000 kr 
 
b) 500 000 kr – 2 000 000 kr  
 
 

  
 
a) Kommunchef 
 
b) Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  2.5.1.15 
 

Omfördela investeringsanslag inom 
kommunstyrelsens driftsbudget mellan sektorerna 
upp till 1 000 000 kr 
 

 Kommunchef 

  2.5.1.16 Omfördelning av medel mellan olika områden inom 
respektive sektor under pågående budgetår 
 
(notering: Får inte påverka styrelsens mål) 
 

  Sektorchef 
 

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

  
 
 
a) Enhetschef/Rektor 

 
b) Ekonomichef 

  2.5.1.18 Besluta om undantag från bestämmelser om taxa 
eller annan avgift till ett belopp av; 
 
a) högst 1 prisbasbelopp 
 
b) över 1 prisbasbelopp  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
a) Handläggare  
 
b) Sektorchef 
 

2.5.2   Upphandling och inköp  
2.5.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forts. 

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

b) Beslut om att sluta avtal med SKL Inköpscentral 
om att genomföra upphandling samt teckna och 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Ekonomichef 
ersättare: Kommunchef 

b) Ekonomichef 
ersättare: Kommunchef 
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forts. förlänga ramavtal som Munkedals kommun har 
möjlighet att ansluta sig till 

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

 

c) Sektorchef 
ersättare: Kommunchef 

2.5.2.2 Beslut om att anta förfrågningsunderlag avseende 
upphandlingar överstigande 5 000 000 kr 
 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 

2.5.2.3 
 

Beslut att avbryta pågående upphandling  Kommunens 
upphandlare 
ersättare: Ekonomichef 
 

2.5.2.4 
 
 

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

 
 
 
 
 

Enhetschef/Rektor, 
Avdelningschef 
Sektorchef,  
kommunchef 
ersättare: Registrator, 
kommunens upphandlare 
 

2.5.2.5 
 

Anta leverantör; för tilldelning (anbud) 
 
a) 25 000 kr – 534 890 kr 
 
 
 
 
 
b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 
 
 
c) 3 000 001 kr – 5 000 000 kr 
 
d) överstigande 5 000 000 kr 
 
(notering: kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
undertecknar tilldelningsbeslutet) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
a) Enhetschef/Rektor 
ersättare: Sektorchef  
ersättare i Sektor Omsorg: 
Avdelningschef 
Projektledare sektor 
Samhällsbyggnad 
 
b) Sektorchef 
ersättare: kommunchef 
 
c) Kommunchef 
 
d) kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 

2.5.2.6 
 

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

 Ekonomichef 
ersättare: 
Kommunchef 
 

2.5.2.7 
 

Teckna och förlänga leasingavtal för kommunen om 
varor och tjänster 

 Ekonomichef 
ersättare: 
Kommunchef 
 

2.5.2.8 
 

Teckna avtal som inte avses ovan; 
 
a) 25 000 kr – 534 890 kr 
 
 
b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 
 
 
c) Överstigande 3 000 000 kr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Enhetschef/Rektor 
ersättare: Sektorchef 
ersättare i Sektor Omsorg: 
Avdelningschef 
 
b) Sektorchef 
ersättare: kommunchef 
 
c) Kommunchef 

2.5.2.9 Förlängning av avtal och optioner av ej principiell 
natur    
 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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  2.5.2.10 
 

Godkänna externa utförare enligt lag om valfrihet 8 kap 1 § 
LOV 
 

Kommunchef  
 

 2.5.2.11 
 

Besluta att avslå ansökan om externa utförare 
enligt lag om valfrihet 
 

8 kap 1 § 
LOV 

Kommunchef 

  2.5.2.12 
 

Teckna avtal med externa utförare enligt lag om 
valfrihet 
 

8 kap 3 § 
LOV 

Kommunchef  
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Kapitel 3.  Sektor Barn- och utbildning 
 

3.1    Övergripande sektor Barn och utbildning 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 
Kommunallagen, KL 

 
3.1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild, inom sektor Barn och 
utbildning 
 
 (notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
(finns även i sektor Stöd, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad 
och Kommunledningskontoret) 
 

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

Handläggare efter 
samråd med 
enhetschef/Rektor 
ersättare: Sektorchef BoU 
 
 
(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 
 
 

3.1.2 Avge yttrande med anledning av besvär 
(överklagan) över delegats beslut inom sektor Barn 
och utbildning 
 
(finns även i sektor Omsorg, Samhällsbyggnad och 
kommunledningskontoret) 
 

 Sektorchef Barn och 
utbildning 

3.1.3 
 

Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 
undantag för kommunens mål och riktlinjer;  
 
a) inom sektor Barn och utbildning 
 
b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 
 
(finns även i sektor Omsorg, Samhällsbyggnad och 
kommunledningskontoret) 
 

 
 

 
 
 
a) Sektorchef Barn 
och utbildning 
 
b) Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 
 

4.3.21 Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 
(delegationen finns under sektor Samhällsbyggnad, därav 
avvikande delegationsnummer) 
 

 Skolskjuts-
handläggare 
 

Skollagen, SL 
 

3.1.4 Avstängning i de frivilliga skolformerna 
 
a) Omedelbar avstängning i de frivilliga 
skolformerna till dess huvudmannen prövat saken. 
(notering: Beslutanderätten får inte överlåtas till någon annan)  
 
b) Prövning av åtgärder och beslut om 
avstängningstid 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

5 kap 17-
20 §§ SL 

 
 
a) Rektor 
 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

3.1.5 Årlig plan mot kränkande behandling inom 
respektive verksamhet 
 

6 kap 8 § 
SL 

Förskolechef, 
Rektor 
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3.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan 
om kränkande behandling inom respektive 
verksamhet 
 
a) Redovisning av dokumentation och åtgärder 
gällande anmälan om kränkande behandling 
(notering: En förskolechef eller rektor som får kännedom om att 
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen) 
 

6 kap 10 § 
SL 

Förskolechef, 
Rektor 
 
 
a)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

3.1.7 Besluta om läsårstider för förskola, grundskola, 
särskola och gymnasieskola 
 

 Sektorchef Barn och 
utbildning 

Lex Maria 
 

3.1.8 
 

Utreda och rapportera anmälan av vårdskador inom 
skolhälsovården 

Lex Maria 
 

Skolsköterska 
en namngiven sköterska 
utsedd genom särskilt 
förordnande  
 

3.2  Skolplikt och rätt till utbildning 
Skollagen, SL 

 
3.2.1 Mottagande i grundsärskolan samt beslut om att ett 

barn inte längre ska vara elev i grundsärskolan 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

7 kap 5 § 
SL 

Mottagningsansvarig 
rektor 

3.2.2 Mottagande i grundskolan eller i grundsärskolan på 
försök 
 

7 kap 8 § 
SL 

Rektor för 
grundsärskolan 

3.2.3 Utbildning i grundskolan eller i grundsärskolan för 
integrerade elever 
 

7 kap 9 § 
SL 

Rektor 

3.2.4 Beslut om uppskjuten skolplikt 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

7 kap 10 § 
SL 

Rektor 

3.2.5 Beslut om förlängd skolplikt 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

7 kap 13 § 
SL 

Rektor 

3.2.6 Beslut om tidigare upphörande av skolplikten 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

7 kap 14 § 
SL 

Rektor 

3.2.7 Beslut om rätt att slutföra skolgången 7 kap 15, 
16 §§ SL 
 

Rektor 

3.2.8 Beslut om föreläggande vid vite mot elevs 
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter att se 
eleven fullgör sin skolgång 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

7 kap 23 § 
SL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

3.2.9 
 
 
forts. 

Beslut om medgivande för elev att fullfölja 
skolplikten på annat sätt än det som anges i 
skollagen samt återkallelse av sådant medgivande 

24 kap 25 
§ SL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
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forts.  
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

3.3  Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (barnomsorg) 
3.3.1 
 

Beslut om plats i förskola/fritidshem 
samt 
Beslut om placering vid annan förskoleenhet/ 
fritidshemsenhet än den som vårdnadshavare 
önskar 
 

8 kap 5-6 
§§, 14 kap 
5 §, 8 kap 
15 § SL 

Barnomsorgs-
sekreterare 
 
 

3.3.2 Beslut om plats i förskola/fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd  
 

8 kap 7 §, 
14 kap 6 § 
SL 
 

Rektor/ 
Förskolechef 

3.3.3 Beslut om förskola/fritidshem i annan kommun, 
enskild eller kommunal verksamhet 
 

14 kap 14-
15 §§ SL 

Barnomsorgs-
sekreterare 

3.3.4 Beslut om mottagande av barn från annan kommun 
samt 
Beslut om plats i förskola/fritidshem på grund av 
särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden 
 

8 kap 13, 
17 § SL 
14 kap 14 
§ SL 

Barnomsorgs-
sekreterare  
 

3.3.5 Beslut om uppsägning på grund av obetalda avgifter  Sektorchef Barn och 
utbildning 
 

3.4  Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola 
3.4.1 Beslut om placering vid skolenhet 

 
a) Beslut om placering vid annan skolenhet än den  
vårdnadshavare önskar 
 
(notering: Beslut enligt 9 kap 15 § andra stycket, 10 kap 30 § 
andra stycket, 11 kap 29 § andra stycket SL, får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd) 
 

9 kap 15 § 
SL 
10 kap 30 
§, 11 kap 
29 §, 19 
kap 19 § 
SL 

Rektor 
 
a) Sektorchef Barn 
och utbildning 

3.4.2 Beslut om placering i annan kommun av särskilda 
skäl 

9 kap 13 §, 
10 kap 24 
§, 11 kap 
24 § SL 
 

Sektorchef Barn och 
utbildning 

3.4.3 Beslut om mottagande av elev från annan kommun 
samt yttrande till annan kommun om mottagande 
av elev 
 
(notering: Områdeschef barn- och utbildning ska upprätta avtal 
om ersättning med den andra kommunen)  
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendet 
överklagandenämnd) 
 

9 kap 13 §, 
10 kap 25, 
27 §§, 
11 kap 25 
§ SL 

Rektor 

3.4.4 Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendet 
överklagandenämnd) 
 

10 kap 29 
§, 11 kap 
28 § SL  

Sektorchef Barn och 
utbildning 

3.4.5 Beslut om skolskjuts i hemkommunen 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

10 kap 32 
§ SL 
 

Skolskjuts-
handläggare 

3.4.6 Beslut om skolskjuts i annan kommun av särskilda 
skäl 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 

10 kap 24, 
25, 33 §§ 
SL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
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3.4.7 Beslut om skolskjuts i hemkommunen och i annan 
kommun (grundsärskolan) 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

11 kap 24, 
25, 31, 32 
§§ SL 

Skolskjuts-
handläggare 

3.5  Gymnasieskola 
3.5.1 Beslut om intagning till utbildning 

 
(notering: Avser de utbildningar som bedrivs i Munkedal) 
 

15 kap 12 
§ SL 

Rektor 

3.5.2 Beslut om stöd till inackordering 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

15 kap 32 
§ SL 

Rektor 

3.5.3 Beslut om att utbildningen på nationell nivå får 
fördelas på en längre eller kortare tid än tre år 
 

16 kap 15 
§ SL 

Rektor 

3.5.4 Beslut om avvikelser från nationellt programs 
innehåll 
 

16 kap 14 
§ SL 

Rektor 

3.5.5 Beslut om plan för introduktionsprogram 
 

17 kap 7 § 
SL 
 

Rektor 

3.5.6 Beslut om individuell studieplan för elev på 
introduktionsprogram 
 

17 kap 7 § 
SL 

Rektor 

3.5.7 Beslut om behörighet och mottagande till 
programinriktat individuellt val eller 
yrkesintroduktion 
 

17 kap 14 
§ SL 

Rektor 

3.6  Gymnasiesärskola 
3.6.1 Beslut om utbildningens längd i gymnasiesärskolan 

 
18 kap 5 § 
SL 
 

Rektor 

3.6.2 Beslut om placering av elev i gymnasiesärskola eller 
specialutformat program eller individuellt program 
 

18 kap 9 § 
SL 

Rektor 

3.6.3 Beslut om att elev inte skall gå i gymnasiesärskola 
om denna bedöms kunna gå i gymnasieskola 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

18 kap 8 § 
SL 

Rektor 

3.6.4 Beslut om skolskjuts 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

19 kap 4 § 
SL 

Rektor 

3.6.5 Beslut om plan för specialutformat program 
 

19 kap 4 § 
SL 
 

Rektor 

3.7  Kommunal vuxenutbildning 
3.7.1 Beslut att utbildningen på en kurs ska upphöra för 

en elev 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

20 kap 9 § 
SL 

Rektor 

3.7.2 Beslut om antagning till grundläggande nivå 20 kap 13, 
14 §§ SL 
 

Rektor 
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3.7.3 Beslut om antagning till gymnasial nivå 20 kap 22, 
23 §§ SL 
 

Rektor 

3.7.4 Beslut om avgifter inom komvux 
 

20 kap 7 § 
SL 
 

Rektor 

3.8  Särskild utbildning för vuxna 
3.8.1 Beslut om avgifter inom särvux 

 
21 kap 6 § 
SL 

Rektor 

3.8.2 Beslut om antagning till särvux 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

21 kap 7 § 
SL 

Rektor 

3.8.3 Beslut om rätt att fullfölja utbildning inom särvux 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

21 kap 9 § 
SL 

Rektor 

3.9  Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
3.9.1 Beslut om rätt att fullfölja utbildning inom SFI 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

22 kap 16, 
17 §§ SL 

Rektor 

3.10  Fristående verksamhet 
3.10.1 
 
 

Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn 
och elever i fristående verksamhet 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 

8 kap 
21,23 §§ 
SL  
9 kap 19, 
21 §§ SL 
10 kap 37, 
39 §§ SL 
11 kap 36, 
37 §§ SL 
14 kap 15, 
17 §§ SL 
25 kap 13 
§ SL 
14 kap 8 § 
SF 
 

Sektorchef Omsorg 

3.10.2 
 
 

Tillsyn över fristående förskolor, fritidshem och 
annan pedagogisk omsorg  
 

26 kap 4 § 
SL 

Sektorchef Barn och 
utbildning 

3.10.3 
 

Tillsyn i friskolors verksamhet enligt kommunens 
regler som får bidrag från kommunen 
 

10 kap 41 
§ SL 

Sektorchef Barn och 
utbildning 

3.11  Kultur, fritid och bibliotek 
3.11.1  Kultur  

 3.11.1.1 Besluta om avtal med föreningar, organisationer och 
markägare inom kulturverksamheten omfattande 
högst 2 basbelopp 
 

 Kulturutvecklare 

 3.11.1.2 
 
 

Beslut om bidrag till studieförbunden enligt 
fastställda bidragsregler 
 
(Notering: Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-07 § 152 att 
följa VG Bildningsförbunds rekommendationer om fördelning av 

 Kulturutvecklare 
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bidrag. Rekommendationerna bygger i stor utsträckning på den 
statliga fördelningsmodellen. Detta gäller från 2013-01-01) 
 

3.11.2  Fritid   
 3.11.2.1 Besluta om förskott på bidrag till ungdoms- och 

idrottsföreningar samt till övriga föreningar 
 

 Fritids- och 
turismansvarig 

 3.11.2.2 Besluta om bidrag till ungdoms- och 
idrottsföreningar samt övriga föreningar  
enligt fastställda bidragsregler 
 

 Fritids- och 
turismansvarig 

 3.11.2.3 Besluta om avtal med föreningar, organisationer och 
markägare inom fritidsverksamheten omfattande 
högst 2 basbelopp 
 

 Fritids- och 
turismansvarig 

 3.11.2.4 Besluta i lönebidragsärenden om bidrag till 
föreningar och organisationer 

 
 
 

Fritids- och 
turismansvarig 
 

Lotterilagen 
 

 3.11.2.5 Tillståndsgivning inom lotterilagen, exklusive 
yttrande enligt Lotterilagen 44 § (IFO) 
 

Lotterilagen 
1994:1000 

Fritids- och 
turismansvarig 

3.11.3  Bibliotek  
Bibliotekslagen, BL 

 
 3.11.3.1 Beslut om avstängning från bibliotekslån när 

skuldbeloppet överstiger 250 kronor 
 

BL § 3 1:e bibliotekarie 
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Kapitel 4.  Sektor Samhällsbyggnad 
 

4.1    Övergripande sektor Samhällsbyggnad 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 
Kommunallagen, KL 

 
4.1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild, inom Samhällsbyggnad  
 
 (notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
 
(finns även i Kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning samt Omsorg med annan delegat) 
 

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

Handläggare efter 
samråd med enhetschef 
ersättare: Sektorchef 
 
 
 
(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 
 
 

4.1.2 Avge yttrande med anledning av besvär 
(överklagan) över delegats beslut, inom sektor för 
samhällsbyggnad 
 
(finns i kommunledningskontoret, sektorer Barn och utbildning 
samt Omsorg)   
 

 Sektorchef 
Samhällsbyggnad 

4.1.3 
 

Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 
undantag för kommunens mål och riktlinjer, inom 
sektor för samhällsbyggnad 
 
(finns aven i kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning, Omsorg samt MAS kapitel)  
 

 
 

Sektorchef 
Samhällsbyggnad 

4.2  Fastighet 
4.2.1 Teckna hyresavtal och uppsägning av extern 

verksamhetslokal för alla kommunala verksamheter 
 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

4.2.2 Besluta om extern uthyrning av kommunens 
fastigheter på marknadsmässiga villkor omfattande: 
 
a) högst 10 prisbasbelopp/år 
 
b) över 10 prisbasbelopp/år 
 

  
a) Enhetschef 
fastighet 
 
b) Sektorchef 

4.2.3 Uthyrning av lokaler av principiell natur  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 

4.3  Gata / mark 
4.3.1 Företräda kommunstyrelsen vid förrättningar 

 
 Enhetschef 

gata/mark 
 

4.3.2 Besluta om bostadsanpassningsbidrag,  
efter samråd med enhetschef 

 Handläggare 
bostadsanpassning 
 

4.3.3 Besluta om undantag från bestämmelser för 
försäljning vid särskilda skäl än vad som anges i 
torghandelsföreskrifterna 
(delegationen finns även inlagd i kap 2.2 Näringsliv) 

 Näringslivs-
utvecklare 
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4.3.4 Besluta att ge förvaltningen i uppdrag att sälja 
fastigheter 
 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

4.3.5 Besluta om köp av och försäljning av fastighet eller 
del av fastighet: 
 
a) högst 10 prisbasbelopp 
 
b) högst 15 prisbasbelopp 
 

            
 
a) Enhetschef 
gata/mark 
 
b) Sektorchef 

4.3.6 Ansöka om fastighetsbildning eller annan 
lantmäteriförrättning 
 

 Enhetschef 
gata/mark 

4.3.7 Besluta om försäljning av detaljplanelagd bostads- 
och industrimark 
 

 Enhetschef 
gata/mark 

4.3.8 Avge yttrande på kommunens vägnar i dess 
egenskap av fastighetsägare och granne i samband 
med bygglov 
 

 Enhetschef 
gata/mark 

4.3.9 Besluta om upplåtelse (arrende, nyttjande) av 
kommunens fastigheter på marknadsmässiga villkor 
omfattande: 
 
a) högst 2 prisbasbelopp/år och längst 5 år 
 
 
b) över 2 prisbasbelopp/år och längs 10 år 
 

  
 
 
 
a) Enhetschef 
gata/mark 
 
b) Sektorchef 

4.3.10 Utarrendering av mark över 10 år, över 2 
prisbasbelopp/år eller av principiell betydelse 
(inklusive jaktarrende) 
 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

4.3.11 Belasta kommunens fastigheter med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt 
 

 Enhetschef 
gata/mark 

4.3.12 Godkänna servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt eller 
dylikt i annan tillhörig fastighet 
 

 Enhetschef 
gata/mark 

4.3.13 Besluta i väghållarfrågor  Enhetschef 
gata/mark 
 

4.3.14 Besluta om gatubelysning  Enhetschef 
gata/mark 
 

4.3.15 Godkänna avtal med vägföreningar avseende avtal 
om drift och underhåll av gatubelysning, grönytor 
etc. 
 

 Enhetschef 
gata/mark 

4.3.16 Avge yttrande om tillfällig upplåtelse av offentlig 
platsmark 
 

 Enhetschef 
gata/mark 

4.3.17 Avge yttrande över framställningar om uppsättande 
av skyltar och ställningar mm på offentlig platsmark 
enligt ordningslagen 
 

 Enhetschef 
gata/mark 

4.3.18 Besluta om förändringar av gränserna för 
tättbebyggda områden enligt lokala trafikföreskrifter  

 
 

Sektorchef 
Samhällsbyggnad 
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4.3.19 Besluta om tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter 
och dispenser enligt trafikförordningen 
 

 Enhetschef 
Gata/Mark 
 

4.3.20 Besluta om lokala trafikföreskrifter 
-huvudled 
-väjningsplikt 
-stopplikt 
-förbud mot trafik med fordon 
-tillåten körriktning 
-förbud mot omkörning 
-parkeringsförbud 
-tid för parkering 
-begränsning av tungt, brett och långt fordon 
-hastighetsbegränsning 
 

 Sektorchef 
Samhällsbyggnad  

4.3.21 Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 
(delegationen är även inlagd i kap 3.1 Barn och utbildning) 

 Skolskjuts-
handläggare 
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Kapitel 5.  Sektor Omsorg  
(Omfattar IFO, Stöd och Vård-och äldreomsorg) 

 
5.1    Övergripande sektor Omsorg 

Tryckfrihetsförordningen, TF 
Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Kommunallagen, KL 
 

5.1.1  
 
 
 
 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild, inom sektor Omsorg 
 
 (notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För 
vägledning i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens 
allmänna råd, Sekretess inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten) 
 
(finns även i Kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning, Samhällsbyggnad) 
 

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

Handläggare efter 
samråd med 
enhetschef/avdelningschef 
ersättare:  
Sektorchef Omsorg 
 
 
(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 
 

5.1.2 
 
 
 
 

Avge yttrande med anledning av besvär 
(överklagan) över delegats beslut inom sektor 
Omsorg 
  
(finns även i kommunledningskontoret, sektorer Barn- och 
utbildning, Samhällsbyggnad) 
  

 Sektorchef Omsorg 
 

5.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 
undantag för kommunens mål och riktlinjer; 
 
a) inom sektor Omsorg     
 
 
b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 
 
(finns även i sektorer Barn och utbildning, Samhällsbyggnad 
samt Kommunledningskontorets kapitel) 
 

  
 
 
a) Sektorchef 
Omsorg 
 
b) Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 

Förvaltningslagen,  FvL 
 
5.1.4 Avvisande av ombud/fullmakt 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 9 §) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 
 

9 § FvL Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.1.5 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 
avvisning av överklagande som kommit in för sent 
 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 24 § 1 st) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 
 

24 § 1 st 
FvL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

5.1.6 Beslut huruvida omprövning skall ske 
 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 
 

27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

5.1.7 
 
forts. 

Omprövning av beslut i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattas av delegat 

27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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forts. (notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §  
(ändras 180701) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 
 

Socialtjänstlagen, SoL 
 
5.1.8 
 

Yttrande till tillsynsmyndighet 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är IVO, länsstyrelsen i resp. län JO 
och JK. I första hand bör nämnden/styrelsen avge yttrande på 
grund av ärendets principiella betydelse) 
 

13 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2    Avdelning Individ- och familjeomsorg  
5.2.1   Individ- och familjeomsorg  

(se även kapitel 5.1 Övergripande sektor omsorg) 
5.2.1.1 Upplysningar i vapenärenden 

 
(notering: Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 
samtyckt till det. (JO 1983/84 s 188 f.) 
 

 Socialsekreterare 
 

5.2.1.2 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän 
 
(notering: Vid yttrande över ansökan om intagande i hemvärnet 
ska endast uppgift inhämtas från socialtjänsten, om den sökande 
förekommer i socialtjänstens register eller inte) 
 

 Socialsekreterare 

Begravningslagen 
 
5.2.1.3 Beslut att ordna gravsättning 

 
 
a) Beslut om tvångsgravsättning 
 
 
(notering: Kommunen har rätt till ersättning för faktiska 
kostnader av dödsboet enligt 5 kap 2 § Begravningslagen, som 
debiteras enligt 5.2.1.128a) 
 
(Beslut i KF 2017-11-23 § 93) 
 

5 kap. 2 § 
Begravnings-
lagen 

Handläggare IFO 
 
 
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Brottsbalken,  BrB 
 

5.2.1.4 Yttrande till allmän domstol när den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 
 
a) Yttrande till domstol i brottsmål 
 
 
b) Yttrande till åklagarmyndigheten gällande den 
under 21 år 
 

31 kap. 2 § 
1 st.BrB 
 
31 kap 1 § 
1 st. BrB 
 
32 kap 1 § 
BrB 

Socialsekreterare 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
Socialsekreterare 

Föräldrabalken,  FB 
 

5.2.1.5 Godkännande av föräldraskap / 
faderskapsbekräftelse, inom respektive 
ansvarsområde 
 
(notering: Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6 Att fastställa 
faderskap. Utredning skall anses inledd när nämnden fått 
födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte vara far enl  
1 kap. 2 § FB) 
 

1 kap 9 § 1  
st FB 
 
1 kap. 4 § 1 
st. FB 

Socialsekreterare, 
Handläggare IFO 
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5.2.1.6 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 
 

2 kap. 1 § 
FB 

Avdelningschef 

5.2.1.7 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 
 

2 kap. 1 § 
FB 
 

Avdelningschef 
 

5.2.1.8 Beslut om att inleda utredning om någon annan 
man än den som är gift med barnets moder kan 
vara far till barnet 
 
(notering: Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning ligger på nämnden) 
 

2 kap. 9 § 1 
st. FB 

Avdelningschef 

5.2.1.9 
 
 
 

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 
inom respektive ansvarsområde 

3 kap. 5 § 2 
st. och 6 § 
2 st. FB 
 

Socialsekreterare/ 
familjerättssekreterare, 
Handläggare IFO 

5.2.1.10 Godkännande av föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge 

6 kap §§ 6, 
14a och 
15a FB 
 

Socialsekreterare/ 
familjerättssekreterare 
 

5.2.1.11 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads- 
och umgängesmål 

6 kap. 19 § 
FB 

Socialsekreterare/ 
familjerättssekreterare 
 

5.2.1.12 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 
umgängesärenden 
 

6 kap. 19 § 
2 st. FB 

Avdelningschef 

5.2.1.13 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt 

6 kap. 20 § 
FB 

Socialsekreterare/ 
familjerättssekreterare 
 

5.2.1.14 Yttrande i ärenden om förordnande av god man 
eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år  
 
(notering: det kan finnas framtidsfullmakt med önskemål som 
måste respekteras, enligt bestämmelse som trädde i kraft  
2017-07-01) 
 

11 kap 16 § 
2 st. FB 

Socialsekreterare 

5.2.1.15 Besluta om åtgärd utan den ena vårdnadshavarens 
samtycke om det krävs för barnets bästa 
 

13 a FB Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Körkortsförordningen 
 

5.2.1.16 Yttrande i körkortsärende 
 

3 kap 8 § o 
5 kap 2 § 
Körkorts- 
Förordningen 
 

Socialsekreterare 

Lag om särskild personutredning i brottsmål m.m. 
 

5.2.1.17 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 
till åklagaren 

6 § Lag 
(1991:204) 
om särskild 
person- 
utredning i 
brottsmål  
 

Socialsekreterare 

5.2.1.18 
 
 
Forts. 

Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 
till domstol 

6 § Lag 
(1991:204) 
om särskild 
person- 

Socialsekreterare 
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utredning i 
brottsmål  
 

5.2.1.19 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 
till frivårdsmyndigheten 

6 § Lag 
(1991:204) 
om särskild 
person- 
utredning i 
brottsmål  
 

Socialsekreterare 

Lag om allmänt barnbidrag 
 

5.2.1.20 Beslut om framställning till försäkringskassa om 
ändring av betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag 

4 § 3 st. 
Lag om 
allmänt 
barnbidrag 
 

Socialsekreterare/ 
familjerätts-
sekreterare 

Lag om god man för ensamkommande barn 
 

Ej 
dele-
gation 

Beslut att väcka talan om/anmäla behov av särskilt 
förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken (FB) 
 
(notering: 6 kap 8a § FB avser om vårdnadshavaren är varaktigt 
förhindrad att utöva vårdnaden. 6 kap 9 § FB avser om 
vårdnadshavarna är avlidna) 
 

10 § Lag om 
god man för 
ensam-
kommande 
barn 

Beslutet får enligt 10 kap 
5 § SoL inte delegeras till 
annan, utan ska tas av 
respektive kommuns 
nämnd. (till KS) 

-Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 
16 f § den tillfälliga gymnasielagen, träder i kraft 2018-07-01  

-Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 
 

 5.2.1. 
 130 

Ersättning till ungdom som omfattas av 16 f §, den 
tillfälliga gymnasielagen, som söker ersättning 
under tiden verkställighet inhiberas enligt LMA § 3 a 

16 f §  
(2016:752), 
3 a § LMA 
  

Enhetschef IFO 

Lag om personnamn (2016:1013) 
 

5.2.1.69 Yttrande enligt namnlagen 14 § och 44 §  
Lag om 
personnamn 
 

Socialsekreterare 

Lagen om offentligt biträde 
Förordningen om offentligt biträde 

 
5.2.1.21 Anmälan om behov av offentligt biträde  3 § Lagen 

om offentligt 
biträde 
 

Socialsekreterare 

5.2.1.22 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 
offentligt biträde  

3 § Lagen 
om offentligt 
biträde 
7 § förord-
ningen om 
offentligt 
biträde 
 

Socialsekreterare 

Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL 
 

5.2.1.23 Yttrande till åklagarmyndigheten 
 

11 § 1 st. 
LUL 
 

Socialsekreterare 

5.2.1.24 
 
  forts. 

Begäran om utredning enligt LuL för den som inte 
fyllt 15 år 

31 § 2 st. 
LUL 

Socialsekreterare 
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 forts.  
(notering: Utredningen skall ha betydelse för socialtjänstens 
avgörande om behovet av insatser för den unge) 
 

 
 

5.2.1.25 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 
 

38 § LUL Enhetschef IFO 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
 

5.2.1.26 Beslut om att inleda utredning om skäl för 
tvångsvård 

7 § LVM Socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

5.2.1.27 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 
påbörjad utredning skall läggas ned alternativt 
övergå i en utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
 

7 § LVM Enhetschef IFO 

5.2.1.29 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 
 
(notering: Beslut om läkarundersökning skall fattas om sådan 
inte är uppenbart obehövlig) 
 

9 § LVM Socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

5.2.1.30 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

11 § LVM Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.31 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

13 § LVM Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.32 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden 
bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, 
i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

13 § LVM Enligt kommunstyrelsens 
förordnande (bilaga) 
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm  

5.2.1.33 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 
13 § LVM skall upphöra 

18 b § LVM Enligt kommunstyrelsens 
förordnande (bilaga) 
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 
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5.2.1.34 Beslut om att begära polishandräckning för att föra 
en missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1 LVM Avdelningschef, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

5.2.1.35 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid vårdinstitution 

45 § 2 LVM Avdelningschef, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 

5.2.1.36  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 
 
 

46 § LVM Socialsekreterare 
 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU       
 

5.2.1.37 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård 
enligt LVU 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

4 § LVU Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.38 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

6 § 1 st.  
LVU 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.39 
 
 
 
 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden 
bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, 
i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 

6 § 1 och 2 
st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 
förordnande (bilaga) 
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 

5.2.1.40 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 
 

8 § LVU Enhetschef IFO 

5.2.1.41 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 
6 § LVU skall upphöra 
 

9 § 3 st. 
LVU 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.2.1.42 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge 
skall vistas under vårdtiden 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

11 § 1 st. 
LVU 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.43 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge 
skall vistas under vårdtiden 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden 
bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, 
i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde)                         

11 § 1 och 
3 st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 
förordnande (bilaga) 
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm  
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5.2.1.44 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

11 § 2 st. 
LVU 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden 
bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, 
i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 

11 § 2 och 
3 st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 
förordnande (bilaga) 
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 

5.2.1.46 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i 
den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 
2 stycket LVU 
 
(notering: T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller 
hemmet för vård eller boende) 
 

11 § 4 st. 
LVU 

Socialsekreterare 
 

5.2.1.47 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs (var 6:e månad) 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

13 § 1 st. 
LVU 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.48 Omprövning av om vård med stöd av  
3 § LVU skall upphöra/bestå     
 
a) när överenskommelse inte kan nås med 
föräldern  
    eller vårdnadshavaren 
 
b) när överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavare och i avvaktan på 

    utskottets beslut 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

13 § 2 st. 
LVU 
 
 
14 § 1 p. 
LVU 
 
14 § 1 p. 
LVU 
 

 
 
 
a)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
 
b)Enhetschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 

5.2.1.49 Besluta hur den unges umgänge med 
vårdnadshavare och föräldrar som har 
umgängesrätt reglerad genom dom, beslut av 
domstol eller avtal, skall utövas 
 

14 § 2:a st. 
1 p. LVU 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.2.1.50 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 
för föräldern eller vårdnadshavaren 
 
a) vid brådskande fall där utskottets beslut inte kan 
inväntas 

14 § 2:a st 
2 p. LVU 
 
14 § 2 p. 
LVU 
 
6 kap 39 § 
KL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
a)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
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andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 
 

5.2.1.51 
 
 
 
 

Övervägande om beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 14§ 2 st. 1 och 
2 p fortfarande behövs (var tredje månad) 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var tredje 
månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs)  
  

14 § 3 st. 
LVU 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
 
 

5.2.1.52 Beslut om att vården skall upphöra 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

21 § LVU Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.53 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd 
kontaktperson eller behandling i öppna former 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

22 § 1 st. 
och 2 st. 
LVU 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.54 
 
 
 

Prövning av om beslut om förebyggande insats skall 
upphöra att gälla 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs) 
 

22 § LVU Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.55 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. 
LVU skall upphöra 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

23 § LVU Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.2.1.56 Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Jfr. 25 § LVU) 
 

25 § LVU Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.57 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

26 § 1 st. 
LVU 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.58 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

26 § 2 st. 
LVU 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.59 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

27 § 1 st. 
LVU  

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.60 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden 
bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, 
i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 

27 § 2 st. 
LVU 

Enligt kommunstyrelsens 
förordnande (bilaga) 
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
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andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 

5.2.1.61 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 
§ LVU skall upphöra                      

30 § 2 st. 
LVU 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.62 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
andra vårdnadshavare efter beslut om  
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås  
 
a) i avvaktan på utskottets beslut 

31 § LVU Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
a) Enligt 
kommunstyrelsens 
förordnande (bilaga) 
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm  

5.2.1.63 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 
plats för läkarundersökningen 

32 § 1 st. 
LVU 

Enhetschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

5.2.1.64 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning  
  
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

43 § 1. LVU Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.65 
 
 

Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden 
bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, 
i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 
OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot) 

43 § 1. LVU Enligt kommunstyrelsens 
förordnande (bilaga) 
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 

5.2.1.66 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

43 § 2. LVU Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.67 
 
 
 
 
 
  
forts. 
forts. 

Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU, samt återkallande av 
polishandräckning 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden 

43 § 2 p. 
LVU 

Kommunstyrelsens beslut 
2015-04-22 § 72 dnr KS 
2015-40 avser 
förordnande: 
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande  
Karl-Anders Andersson 

201



Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23   Dnr KS 2017-36 
Ändringar införda till och med beslut KS 2018-09-12 § 152 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, 
i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 
 
Förordnande: Enligt 43 § 2 p LVU ska polismyndigheten lämna 
biträde bl.a. för att på begäran av socialnämnden, någon 
ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat, genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, 
d.v.s. en handräckningsbegäran. JO har uttalat att ett 
förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska 
framgå vem som nämnden har bestämt att uppgiften ska 
anförtros till. Beslutet skiljer sig således från delegation genom 
att det inte är tillräckligt att ange att behörigheten tillkommer en 
anställd som har en viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på 
hur ett förordnande ska vara utformat.  
Rätten att begära polishandräckning enligt LVU är alltså 
personlig. 

ersättare:  
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 
 

Kommunstyrelsens beslut 
2013-02-13 § 24, 
2016-05-25 § 83 och 
2018-06-13 § 130 
förordnande: 

Avdelningschef Clarie 
Engström,  
Sektorchef Omsorg 
Rickard Persson 

Socialsekreterare i 
socialjouren:  
Carina Gustavsson,  
Marika Axelsson,  
Håkan Hansson,  
Solveig Larsson 
och Eva Nilsson 

Lotterilagen 
 

5.2.1.68 Yttrande angående värdeautomatspel 44 § 
Lotterilagen 

Handläggare för 
alkoholtillstånd 
 

Passförordningen 
 

5.2.1.70 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 
utan vårdnadshavares medgivande 
 
 

3 § 2 st. 
Passförord-
ningen 
 

Socialsekreterare 

Skadeståndslagen 
 

5.2.1.71 
 

Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till ett basbelopp 
inom avdelning IFO:s ansvarsområde 
 
(notering: 3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun 
ska ersätta; 
1. Personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 
och  
2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som 
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)” 
 
(finns även i avdelningar Stöd och Vård-och äldreomsorg)  
 

3 kap. 2 § 
Skadestånd- 
slag 
 

Sektorchef Omsorg 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) SoL 
 

5.2.1.72 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun inom avdelning IFO:s 
verksamhet 
  
(notering: Avser även ärenden enligt LVU och LVM) 

2 a kap 10 
§ SoL 
Lag 
(2011:328) 
om ändring i 
socialtjänst-
lagen  
 

Avdelningschef IFO 
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5.2.1.73 
 
 
 
 
 

Beslut om mottagande av ärende från annan 
kommun inom avdelning IFO:s verksamhet 
 
 
(finns även i avdelning Vård-och äldreomsorg) 

2 a kap 10 
§ SoL 
 
Lag 
(2011:328) 
om ändring i 
socialtjänst-
lagen  
 

Avdelningschef IFO 

5.2.1.74 Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 
begäran om överflyttning av ärende i tvist om 
vilken kommun som är ansvarig 
(finns även i avdelning Vård-och äldreomsorg) 
 

2 a kap 11 
§ SoL 
 

Sektorchef Omsorg 
 

5.2.1.75 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 
överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL till 
Förvaltningsrätten 
 
(finns även i avdelning Vård-och äldreomsorg) 
 

16 kap 4 § 
SoL 

Sektorchef Omsorg 
 

5.2.1.76 Godkännande av familjehem          Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.77 Bevilja ersättning till familjehem för inkomstbortfall 
 

 Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.78 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem, tillfällig 
placering i familjehem för barn och ungdom, 
tillfälligt under utredning i maximalt fyra månader  
 
(notering: Inte varaktig vård, högst fyra månader under 
lagstadgad utredningstid) 
 
a) Beslut om tillfällig placering i jourhem eller 
tillfällig placering i familjehem, särskilt beslut under 
utökad utredningstid/överslussning till 
stadigvarande placering, som längst två månader 
utöver utredningstiden 
 
(notering: i de fall det placerade barnet/ungdomen behöver 
kvarstanna i den tillfälliga placeringen under tiden som eventuell 
utredning färdigställs avseende matchning till stadigvarande 
placering, alternativt flytt tillbaka till familjen, så ska det för 
förlängningen krävas ett nämndbeslut (myndighetsutskottet) 
som längst två månader utöver utredningstiden) 
 

4 kap 1 § 
SoL 
 
 
 
 
4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 

 

a)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.2.1.79 Beslut om bistånd avseende inskrivning på 
familjeförskola 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 

5.2.1.80 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i familjehem 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.2.1.81 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i Hem för vård och 
boende (HVB) 

a) beräknad varaktighet högst 1 månad 
 
b) beräknad varaktighet mer än 1 månad 

4 kap 1 § 
SoL 

 

a)Avdelningschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 

b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
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5.2.1.82 
 
 
 
 
. 
 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i ålder  
16-20 år (placering/omplacering) i form av vård i 
Stödboende 
 
a) beräknad varaktighet högst 1 månad 
 
b) beräknad varaktighet mer än 1 månad 

4 kap 1 § 
SoL 

 
 
 
 
 
a)Avdelningschef IFO 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.83 
 
 
 

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
eller i familjehem 
 
(notering: Observera lagen om offentlig upphandling, men också 
kravet på individuell bedömning i biståndsärenden) 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.84 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 
samband med placering, omplacering eller flyttning 
från familjehem eller för vård eller boende 
 
a) enligt riksnorm 
 
b) enligt kommunens riktlinjer 
 

4 kap 1 § 
SoL 
 
 

 
 
 
 
a) Socialsekreterare 
 
b) Socialsekreterare 

5.2.1.85 Beslut om ersättning till privat hem (ej familjehem) 
för vård eller boende  
(arvode och omkostnadsersättning) 
 

 Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.2.1.86 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ -familj, 
inom respektive ansvarsområde 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

5.2.1.87 Beslut om bistånd i hemmet/familjebehandling 
 

4 kap 1 § 
SoL 
 

Socialsekreterare 

5.2.1.88 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 
 

4 kap 1 § 
SoL 
 

Socialsekreterare 

5.2.1.89 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för 
missbrukare 
 
a) Beslut om köp av öppenvård i annan kommun 
eller hos annan vårdgivare (extern vårdgivare)  
 

4 kap 1 § 
SoL 
 
4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
 
 
Avdelningschef IFO 

5.2.1.90 
. 

 
 

Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 
kap 1 § SoL, inom respektive ansvarsområde 
 
(finns även i biståndsenhetens kapitel nr 5.5.2.11) 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

5.2.1.91 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 
kap 2 § SoL trots att den enskilde önskar att 
insatsen fortsätter 
 

4 kap § 1 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.2.1.92 
 
 
 
 
  
 
 forts. 

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § SoL; 
 
a) utöver riksnorm 10 % av basbeloppet 
 
b) utöver riksnorm 20 % av basbeloppet  

4 kap § 1 
och 4 kap 2 
§ SoL 

 
 
 
a) Socialsekreterare 
 
b) Enhetschef IFO 
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 forts.  
c) utöver riksnorm 30 % av basbeloppet 
 
d) upp till ett basbelopp 

 
c) Avdelningschef IFO 
 
d) Sektorchef 
Omsorg 
 

5.2.1.93 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet samt villkor om 
återbetalning, inom respektive ansvarsområde 
 

4 kap 2 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Handläggare IFO 

5.2.1.94 
 
 
 
 
 

Beslut i ärenden om försörjningsstöd; 
 
a) enligt riksnorm, inom respektive ansvarsområde 
 
 
b) över riksnorm 
 
 
 
c) med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärder  
 
d) vägrande av eller nedsättning av fortsatt  
försörjningsstöd 
 
(notering: En individuell bedömning skall alltid göras i 
biståndsärenden. Beslut om villkor förutsätter en bedömning av 
sökandens hela sociala situation) 
 

 
 
4 kap 3 § 
SoL 
 
 
 
 
 
4 kap 4 § 
SoL 
 
4 kap 5 § 
SoL 

 
 
a) Socialsekreterare, 
Handläggare IFO 
 
b) Avdelningschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 
c) Socialsekreterare 
 
 
d) Socialsekreterare 

5.2.1.130 Besluta och lämna budget- och skuldrådgivning till 
skuldsatta personer 
 

5 kap 12 § 
SoL 

Budget- och 
skuldrådgivare  

5.2.1.95 
 
 
 

Medgivande att underårig tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av hans föräldrar eller annan 
vårdnadshavare 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. Ett 
beslut om att bereda en underårig vård i ett visst familjehem är 
att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap. Utredning av 
familjehemmet skall alltid ske) 
 

6 kap 6 § 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.96 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig att överväga 
om vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är 
tillämplig vid både SoL-placeringar och privata placeringar som 
nämnden har lämnat medgivande till) 
 

6 kap 8 § 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.97 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun, inom respektive ansvarsområde 
      

6 kap 11 § 
SoL  

Avdelningschef IFO, 
Enhetschef 
socialpsykiatri 
 

5.2.1.98 
 
 
 
 forts. 

Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder 
 

6 kap 11 § 
SoL 

Enhetschef IFO 
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(notering: Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden/styrelsen och 
de nya vårdnadshavarna) 
 

5.2.1.99 Beslut om medgivande till internationell adoption 6 kap 6 och 
12 §§ SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande; 
 
a) vid samtycke 
 
b) ej samtycke 
 
(notering: Det förutsätts att nämnden/styrelsen eller den 
ansvarige tjänstemannen vid tvekan angående de rättsliga 
förutsättningarna för adoptionens genomförande konsulterar den 
förmedlande adoptionsorganisationen och Statens nämnd för 
internationella adoptioner) 
 

6 kap 14 § 
SoL 

 
 
 
a) Socialsekreterare 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.2.1.101 Besluta ta ut avgift/underhållsstöd av de föräldrar 
vars barn under 18 år är placerade i familjehem 
eller på HVB. Ersättningsnivån ska följa SKL:s 
anvisningar för beräkning 
 
a) beräkna underhållsbidragets storlek samt besluta 
om jämkning. 
 
(notering: Enligt beslut i KF 2015-11-26 § 91) 
 

8 kap 1 § 2 
st. SoL,  
6 kap 2 § 
SoF   

Socialsekreterare 
 
 
 
 
a) Socialsekreterare 

 5.2.1.102 Beslut om ersättning för uppehälle (egen avgift) vid 
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär när 
bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna) 
 
(notering: Enligt SKL:s rekommendation) 
 

8 kap 1 § 
SoL  
6 kap 1 § 
SoF   

Socialsekreterare 
 

5.2.1.103 
 
 
 
 

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § och 4 kap 2 § SoL 
 
(notering: Beslutet om ekonomisk hjälp skall innehålla uppgift 
om den eller de omständigheter som utgör grund för 
återbetalningsplikten (9 kap 2 §) 
 

9 kap 2 §  
1 st SoL 

Socialsekreterare 
 

 5.2.1.104 
 

Beslut om att återkräva ekonomisk hjälp utöver 4 
kap 2 § SoL 
 

9 kap 2 § 
SoL 

Avdelningschef IFO 

 5.2.1.105 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § och 4 kap 2 § som utgått obehörigen eller 
med för högt belopp 
 

9 kap 1 § 
SoL 

Avdelningschef IFO 

5.2.1.106 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 
kap 1 §, 9 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL 
 

9 kap 3 § 1 
st. SoL 

Avdelningschef IFO 

5.2.1.107 Beslut om att föra talan hos förvaltningsrätt om 
återkrav för ekonomisk hjälp enligt 9 kap 1 § SoL 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman)  
        

9 kap 3 § 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.108 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 
kap 1 § SoL  
 

9 kap 3 § 1 
st. SoL 

Avdelningschef IFO 
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5.2.1.109 
 
 
 
 
 

Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 
kommunstyrelsens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten samt angivande 
av yttrande i SoL-, LVU- och LVM- ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat 
 
(notering: Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i 
ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt)  
 

10 kap 1-2 
§§ SoL,  
3 kap 10 §  
6 kap 33 § 
och 34 § 3 
KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 

5.2.1.110 
 
 
. 

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och 
LVM- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 
kommunstyrelse eller myndighetsutskott 
 
(notering: Brådska råder eller kommunstyrelse/ 
utskottssammanträde inte kan avvaktas) 

10 kap 1-2 
§§ SoL,            
6 kap. 36 § 
KL 

Enligt kommunstyrelsens 
förordnande (bilaga) 
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm  

5.2.1.111 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol 
 
(notering: Här stadgas att det är kommunstyrelsen 
(socialnämnden) eller utsett ombud som kan föra kommunens 
talan i ärenden socialtjänstens angelägenheter. 
Kommunstyrelsen kan delegera rätten till tjänsteman) 
 

10 kap 2 § 
SoL 

Sektorchef Omsorg 
 

5.2.1.112 Utseende av ombud att föra nämndens talan 
 

10 kap 2 § 
SoL 
 

Sektorchef Omsorg 
 

5.2.1.113 Beslut om att inleda utredning, inom respektive 
ansvarsområde 
 
(notering: Se Socialstyrelsens Allmänna råd, Handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten) 
 

11 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 

5.2.1.114 Beslut om att inleda utredning oavsett den 
enskildes samtycke 
 

11 kap 1 §, 
11 kap 2 § 
SoL 

Socialsekreterare 

5.2.1.115 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 
inledd utredning skall läggas ned 

11 kap 1 §  
och 11 kap 
4 § SoL 
 

Enhetschef IFO, 
   Socialsekreterare i  
 socialjouren 
 

5.2.1.116 
 

Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap 1 § 
11 kap 4 § 
16 kap 1 § 
SoL 
 

Enhetschef IFO 
 

5.2.1.117 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 
barn 

11 kap 2 § 
SoL 
 

Enhetschef IFO 
 

5.2.1.118 
 
 
 forts. 

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 
statliga myndigheter i forskningssyfte 
 

12 kap 6 § 
SoL  
 

Sektorchef Omsorg 
 

207



Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23   Dnr KS 2017-36 
Ändringar införda till och med beslut KS 2018-09-12 § 152 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

33 

(Gäller främst individärenden som omfattas av sekretess och 
mestadels inom socialtjänst. 12 kap 6 § SoL: ”Socialnämnden 
ska lämna ut personuppgifter osv”)  
 

5.2.1.119 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 
egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter 
m.m.)  
        
(notering: I brådskande ärenden arbetsledning) 
 

12 kap 10 § 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.120 
 
 

Beslut om polisanmälan angående misstanke om 
vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 
(notering: Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 
samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i två år. Såväl anmälan som 
uppgiftslämnande) 
 

12 kap 10 § 
SoL   
10 kap 21 
och 23 §§ 
OSL 

Enhetschef IFO 

5.2.1.121 Yttrande till tillsynsmyndighet 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg IVO, länsstyrelsen i resp. län JO och JK. I första hand 
bör nämnden/styrelsen avge yttrande på grund av ärendets 
principiella betydelse) (finns även i avdelning Stöd och Vård-och 
äldreomsorg) 
 

13 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.122 
 
 
 
 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a) Efter utredning av anmälan avgöra om anmälan 
ska inlämnas till tillsynsmyndighet  
 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 
ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/sektorchef omsorg anmälda 
händelser skall delges kommunstyrelsens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg IVO) 
(finns även i MAS, avdelning Stöd (LSS/socialpsyk.) och Vård-
och äldreomsorg) 
 

14 kap  
2-7 §§ SoL 
 
14 kap 6,7 
§§ SoL 
 
14 kap 7 § 
SoL 

 
 
 
a)Sektorchef Omsorg   
 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Socialtjänstförordningen (2001:937)  SoF 
 

5.2.1.123 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 
av god man/förvaltare, inom respektive 
ansvarsområde 
 

5 kap 3 § 
SoF  

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

5.2.1.124 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 
behov av god man/förvaltare inte längre föreligger, 
inom respektive ansvarsområde 
 

5 kap 3 § 
SoF  

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

5.2.1.125 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom 
 
(notering: Avser all slags egendom) 
 

5 kap 3 § 
SoF  

Socialsekreterare 
 

5.2.1.126 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 
 

5 kap 2 § 
SoF  

Socialsekreterare 

Äktenskapsbalken,  Äktb 
 

5.2.1.127 Yttrande beträffande äktenskapslicens 15 kap. 1 § 
Äktb 

Socialsekreterare 
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Ärvdabalken, ÄB 
 

5.2.1.128 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avyttrande av dödsbo 
 
 
a) Besluta att ta ut ersättning från dödsbo gällande 
provisorisk dödsboförvaltning 
 
(notering: kommunen har rätt till ersättning för faktiska 
kostnader av dödsboet enligt 18 kap 2 § ÄB) 
 
(beslut i KF 2017-11-23 § 93: ersättning/taxa tas ut av dödsboet 
vid provisorisk dödsboförvaltning till självkostnadspris för 
handläggarens omkostnader enligt beräknad schablon som 
debiteras per timma, under förutsättning att medel finns i 
dödsboet) 
 

18 kap 2 § 
ÄB 
 
18 kap 2 § 
ÄB   

Handläggare IFO 
 
 
Handläggare IFO 

5.2.1.129 Dödsboanmälan 
 
(notering: Tingsrätten skall underrättas om vem som är delegat) 
 

20 kap. 8 a 
§ ÄB 

Handläggare IFO 
 

5.2.2   Alkoholärenden och serveringstillstånd (IFO)  (samverkan Lysekil) 
Alkohollagen (SFS 2010:1622 ny alkohollag 2011-01-01) 

 
5.2.2.1 Serveringstillstånd till allmänheten eller förening, 

företag eller annat slutet sällskap för servering året 
runt eller årligen under viss tidsperiod 
(stadigvarande serveringstillstånd) 
 

8 kap 2 § Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.2.2 Ändrad serveringstid inom rekommenderad tid 
enligt kommunens riktlinjer 
 

8 kap 20 § Alkoholhandläggare 

5.2.2.3 Särskilt medgivande för ombyggnad av 
serveringsställe som medför förändring av 
serveringslokalerna 
 

9 kap 11 § Alkoholhandläggare 

5.2.2.4 Godkänna ändringar i verksamhetens omfattning, 
av något annat som har betydelse för 
verksamheten eller av betydande förändringar av 
ägarförhållanden 
 

8 kap 10 § 
1st 

Alkoholhandläggare 

5.2.2.5        
 
 
 

Serveringstillstånd till allmänheten eller i förening, 
företag eller annat slutet sällskap vid enstaka 
tidsperiod eller vid enstaka tillfälle eller i högst två 
månader, alternativt fram till nästkommande möte i 
myndighetsutskottet 
 

8 kap 2 §  
1 och 2 st 

Alkoholhandläggare 

5.2.2.6 Beslut med anledning av konkursbo om att få 
fortsätta rörelsen 
 

9 kap 12 §  
2 st 

Alkoholhandläggare 

5.2.2.7 Återkalla serveringstillstånd eller meddela 
tillståndshavaren erinran eller varning 
 

9 kap 18 §  
pkt 2 och 3 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.2.2.8 Akut återkallelse av tillfälliga alkoholtillstånd  9 kap 17 § 
och 9 kap 
18 § pkt 2 
och 3 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande,  
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 
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5.2.2.9 Återkalla serveringstillstånd då tillstånd inte längre 
utnyttjas 
 

9 kap 18 §  
pkt 1 

Alkoholhandläggare 

5.2.2.10 Rätt att tillskriva den som innehar stadigvarande 
alkoholtillstånd och anmäler försäljning av 
egenkryddad sprit för servering som snaps i den 
egna serveringsrörelsen för att meddela att 
villkoren för att sälja kryddad sprit inte är uppfyllda 
 

8 kap 3 §  
 

Alkoholhandläggare 

5.2.2.11 
 
 

Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd till 
cateringverksamhet 
a) Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd till 
cateringverksamhet som det senaste halvåret 
beviljats alkoholtillstånd i en annan kommun där de 
fortfarande är verksamma 
 

8 kap 4 § 
 
 
 
8 kap 4 § 
 

Alkoholhandläggare 
 
 
Alkoholhandläggare 

5.2.2.12 Rätt att tillskriva den som innehar stadigvarande 
serveringstillstånd och anmäler att provsmakning 
av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker ska äga rum i de lokaler där 
serveringstillståndet gäller, meddela att villkoren 
för provsmakning av dessa drycker inte är uppfyllda 
 

8 kap 6 §  
pkt 1 
 

Alkoholhandläggare 

5.2.2.13 Rätt att bevilja ansökan om provsmakning av 
spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa drycker 
från partihandlare som enskilt eller gemensamt 
ansöker om tillfälligt tillstånd för provsmakning av 
dessa drycker 
 

8 kap 6 §  
pkt 2 
 

Alkoholhandläggare 

5.2.2.14 Rätt att tillskriva den som tillverkar alkoholdrycker 
från råvaror som produceras på den egna gården 
och har stadigvarande alkoholtillstånd och anmäler 
provsmakning av dessa drycker, meddela att 
villkoren för provsmakning av dessa drycker inte är 
uppfyllda 
 

8 kap 7 §  
1 st 
 

Alkoholhandläggare 

5.2.2.15 Rätt att bevilja ansökan från den som tillverkar 
alkoholdrycker från råvaror som produceras på den 
egna gården och saknar stadigvarande 
alkoholtillstånd rätt att erbjuda provsmakning på 
tillverkningsstället 
 

8 kap 7 §  
pkt 2 
 

Alkoholhandläggare 

5.2.2.16 Rätt att bevilja ansökan för flera tillståndshavare att 
utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme 

8 kap 14 §  
pkt 2 
 

Alkoholhandläggare 

5.2.2.17 
 

Beslut att inte bevilja serveringstillstånd på grund 
av att sökanden inte lämnat in erforderliga 
ansökningshandlingar eller inte betalt 
ansökningsavgiften 
 

8 kap 10 §  
1 st 

Alkoholhandläggare 

5.2.2.18 Förbjuda detaljhandel eller servering av folköl klass 
II, eller meddela varning 
 

9 kap 19 § Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.2.2.19 Yttranden, överklagande och begäran om inhibition 
som fattas med stöd av alkohollagen 
 

10 kap 1 § Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

5.3  Avdelning Stöd 
5.3.1    LSS /socialpsykiatri 
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(se även kapitel 5.1 Övergripande sektor omsorg) 
Socialtjänstlagen (2001:453) SoL 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade , LSS 
5.3.1.1 
 
 
 
 
 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a) Efter utredning av anmälan avgöra om anmälan 
ska inlämnas till tillsynsmyndighet  
 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 
ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/sektorchef omsorg anmälda 
händelser skall delges kommunstyrelsens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg IVO) 
(finns även i MAS, avdelning IFO och Vård-och äldreomsorg) 
 

14 kap  
2-7 §§ SoL, 
24 a-f §§ 
LSS  
 
14 kap 6,7 
§§ SoL,  
24 f § LSS 
 
14 kap 7 § 
SoL,  
24 f § LSS 

 
 
 
 
a)Sektorchef Omsorg  
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade , LSS 
 

5.3.1.2 
 

Godkännande av familjehem  Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.3.1.3 
 

Beslut om personkretstillhörighet 
 
(notering: Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt 
utan är en del av beslut om insats enligt 9 § LSS. Beslut om 
personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas 
särskilt) 
 

1 och 7 §§ 
LSS 

Biståndshandläggare 

5.3.1.4 
 

Biträde av personlig assistent; 
 
a) till och med 20 timmar per vecka 
 
b) över 20 timmar per vecka 
 
(notering: Avser inte personer som fyllt 65 år) 
 

7 § och 9 § 
2. LSS 

 
 
a)Biståndshandläggare 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.3.1.5 
 
 
 
 

Bevilja ledsagarservice                      
 
a) till maximalt 20 timmar per månad 
 
b) över 20 timmar per månad 
 

7 § och 9 § 
3 p. LSS 
 

 
 
a) Biståndshandläggare 
 
b) Enhetschef 
biståndsenheten 
 

5.3.1.6 
 

Biträde av kontaktperson, inom respektive 
ansvarsområde 

7 § och 9 § 
4. LSS 

Biståndshandläggare, 
Handläggare LSS 
 

5.3.1.7 
 

Avlösarservice i hemmet, inom respektive 
ansvarsområde 
 

7 § och 9 § 
5. LSS 

Biståndshandläggare, 
Handläggare LSS 

5.3.1.8 
 
 
 
 
 
 
 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet; 
 
a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  
samverkansavtal finns och i form av stödfamilj,   
inom respektive ansvarsområde 
 
b) hos annan huvudman 

7 § och 9 § 
6. LSS 

 
 
a)Biståndshandläggare, 
Handläggare LSS 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.3.1.9 
 
 
forts. 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov; 

7 § och 9 § 
7. LSS 
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forts.  
a) inom kommunen 
 
b) hos annan huvudman 

 
a) Biståndshandläggare 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.3.1.10 Beslut om boende i bostad med särskild service för 
barn och ungdomar; 
 
a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  
samverkansavtal finns 
 
b) hos annan huvudman 

7 § och 9 § 
8 LSS 

 
 
 
a) Enhetschef 
LSS/socialpsykiatri 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.3.1.11 Beslut om boende i familjehem för barn och 
ungdomar; 
 
a) ej stadigvarande högst 3 månader 
 
b) stadigvarande 

7 § och 9 § 
8. LSS 

 
 
 
a)Biståndshandläggare 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.3.1.12 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service etc; 
 
a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  
samverkansavtal finns 
 
b) hos annan huvudman 
 
 

7 § och 9 § 
9. LSS 

 
 
 
a)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.3.1.13 Beslut om upphörande av insats enligt LSS inom 
respektive ansvarsområde 
 

 Biståndshandläggare, 
Handläggare LSS 

5.3.1.14 
 
 
 

Beslut om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig;   
 
a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  
samverkansavtal finns 
 
b) hos annan huvudman 
 
(notering: Personkrets 1 och 2) 
 

7 § och 9 § 
10. LSS 

 
 
 
 
a)Biståndshandläggare 
 
 
b)  Sektorchef 
Omsorg 
 

5.3.1.15 Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 
begäran om överflyttning av ärende i tvist om vilken 
kommun som är ansvarig 
 
(finns även i avdelningar IFO och Vård-och äldreomsorg) 
 

9 § punkt 8 
och 9 LSS 

Sektorchef Omsorg 

5.3.1.16 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 
överflyttning av ärende enligt 9 § punkt 8 och 9 
LSS till Förvaltningsrätten 
 
(finns även i avdelningar IFO och Vård-och äldreomsorg) 
 

27 § 1 p. 
LSS 

Sektorchef Omsorg 
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5.3.1.17 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.3.1.18 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 § LSS Enhetschef 
LSS/socialpsykiatri 
 

5.3.1.19 
 
 
 

Anmälan till överförmyndare att person som 
omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man inom respektive 
ansvarsområde 
 

15 § 6.       
LSS 

Biståndshandläggare,           
Handläggare LSS 

5.3.1.20 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, 
förvaltare eller god man inte längre behövs inom 
respektive ansvarsområde 
 

15 § 6.       
LSS 

Biståndshandläggare,           
Handläggare LSS 

5.3.1.21 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 
person som inte är bosatt i kommunen 
 

16 § 2 st. 
LSS 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.3.1.22 Beslut om att utreda behov för enskild på tillfälligt 
besök i kommunen och besluta om insatser enligt 
LSS 
 

16 § 3 st. 
LSS 

Enhetschef  
biståndsenheten 

5.3.1.23 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 
 
a) beslut om köp av plats i annan kommun eller hos  
annan vårdgivare där samverkansavtal finns 
 
(notering: Obs. lagen om offentlig upphandling) 
 

17 a LSS Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
a) Avdelningschef 
Stöd 

5.3.1.24 Yttrande till tillsynsmyndighet 
 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) (finns även i avdelningar IFO och Vård och 
äldreomsorg) 
 

25 § LSS Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.3.1.25 Avvisning av överklagan som inkommit för sent 
avseende LSS 
 

 Enhetschef 
LSS/socialpsykiatri 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Kommunallagen, KL 

 
5.3.1.26 Överklagande och yrkande om inhibition när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 
kommunstyrelsens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande 
av yttrande i LSS-ärenden 
 

27 § LSS     
6 kap 33 § 
och 34 § 3. 
KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 
 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
LSS-förordningen (1993:1090), 

Socialtjänstförordningen (2001:937), SoF 
 

5.3.1.27 
. 

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 
18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det 
egna 
 
(notering: Beslutet är inte överklagbart) 
 

20 § LSS,     
5 § LSS-
förordningen, 
6 kap 2 § 
SoF 

Enhetschef 
LSS/socialpsykiatri 
 

5.3.1.28 Anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS 
 
(notering: Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman) 

 LSS- 
förordninge
n (1996:17)  

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
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Skadeståndslagen 
 

5.3.1.29 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till ett basbelopp 
inom avdelning Stöds ansvarsområde 
 
3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun ska ersätta; 
1. Personskada sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 
och  
2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som 
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)” 
 
(finns även i avdelningar IFO och Vård-och äldreomsorg)  
 

3 kap. 2 § 
Skadestånds-
lag 
 

Sektorchef Omsorg 

Socialförsäkringsbalken 
 

5.3.1.30 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till försäkringskassa 
 
(notering: Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om 
personlig assistent enl. LSS, inte enligt SoL) 
 

Socialförsäk-
ringsbalken 
(SFB) 

Biståndshandläggare 

5.4  Avdelning Vård- och äldreomsorg 
5.4.1   Äldreomsorg, hemtjänst, hemsjukvård, rehab 

(se även kapitel 5.1 Övergripande sektor omsorg) 
5.4.1.1 Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut inom avdelning 
Vård-och äldreomsorg 
  
(finns även i kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning och Samhällsbyggnad samt avd. IFO och Stöd) 
 

 Sektorchef Omsorg 

Skadeståndslagen 
 
5.4.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till ett basbelopp 
inom avdelning vård-och äldreomsorgs 
ansvarsområde 
 
(notering: 3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun 
ska ersätta; 
1. Personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 
och  
2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som 
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)” 
(finns även i avdelningar Stöd och IFO med annan delegat) 
 

3 kap. 2 § 
Skadestånds-
lag 
 

Avdelningschef VoÄO 
 

Socialtjänstlagen (SoL) 
 

5.4.1.3 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 
 
a) Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare där samverkansavtal finns 
 
(notering: Obs. lagen om offentlig upphandling) 

2 kap 5 § 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
a) Avdelningschef 
VoÄO 
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5.4.1.4 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun 
 
(finns även i avdelning IFO) 
 

2 a kap 10 
§ SoL Lag om 
ändring i 
socialtjänstlag
en (2001:453) 
 

Avdelningschef VoÄO 
 

5.4.1.5 
 
 
 
 

Beslut om mottagande av ärende från annan 
kommun inom avdelning Vård-och äldreomsorgs 
verksamhet 
 
(finns även i avdelning IFO) 
(fanns tidigare under Biståndsenhetens kapitel då enheten låg 
under VoO nr 5.4.2.3) 

2 a kap 10 
§ SoL 
SFS(2011:32
8) Lag om 
ändring i 
socialtjänstlag
en (2001:453) 
 

Avdelningschef VoÄO 
 
 

5.4.1.6 Beslut om bistånd i form av tillfälligt utökad hjälp i 
hemmet, dock längst i 14 dagar 
 
(fanns tidigare under Biståndsenhetens kapitel då enheten låg 
under VoO nr 5.4.2.7) 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef hemtjänst 
 

5.4.1.7 Yttrande till tillsynsmyndighet 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är IVO, länsstyrelsen i resp. län JO 
och JK. I första hand bör nämnden/styrelsen avge yttrande på 
grund av ärendets principiella betydelse) 
(finns även i avdelningar Stöd och IFO) 
 

13 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
  

5.4.1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a) Efter utredning av anmälan avgöra om anmälan 
ska inlämnas till tillsynsmyndighet  
 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 
ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/sektorchef omsorg anmälda 
händelser skall delges kommunstyrelsens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg IVO) 
(finns även i MAS, avdelning IFO och Stöd) 
 

14 kap  
2-7 §§ SoL 
 
14 kap 6,7 
§§ SoL 
 
 
14 kap 7 § 
SoL 

 
 
 
a) Sektorchef omsorg 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Socialtjänstförordningen (SoF) 
 

5.4.1.9 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 
av god man/förvaltare, inom respektive 
ansvarsområde 
 

5 kap 3 § 
SoF 

Enhetschef ÄO, 
Biståndshandläggare 

5.4.1.10 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 
behov av förvaltare inte längre föreligger, inom 
respektive ansvarsområde 
 

5 kap 3 § 
SoF 

Enhetschef ÄO, 
Biståndshandläggare 

5.5 Övriga verksamheter  - sektor Omsorg 
5.5.1  Medicinskt ansvarig sjuksköterska - Tillsyn HSL, patientsäkerhet 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
 
5.5.1.1 Anmälningsskyldighet till IVO om händelser som 

har medfört eller kunnat medföra allvarlig 
vårdskada 
 
Se 29 resp. 24 §§ HSL. Vårdgivaren ansvarar för att anmälan 
görs. Se också SOSFS 2005:28 (M). 

3 kap 3-7 
§§ Patient-
säkerhets-
lagen 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 
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5.5.1.2 Svara för hur dokumentationen avseende det 
organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat i verksamheten 
samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse 
 

3 kap 9-10 
§§ Patient-
säkerhets-
lagen 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 
 

5.5.1.3 Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 
undantag för kommunens mål och riktlinjer; 
 
a) inom sektor för sektor för Barn och utbildning, 
Omsorg, Samhällsbyggnad samt 
kommunledningskontoret inom respektive 
ansvarsområde 
 
b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 

 
 

 
 
a) Sektorchef 
Omsorg, 
Kommunchef 
 
b) Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 
 

5.5.1.4 Anmälan om missförhållande i verksamheten 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a) Efter utredning av anmälan avgöra om anmälan 
ska inlämnas till tillsynsmyndighet  
 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 
ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/sektorchef omsorg anmälda 
händelser skall delges kommunstyrelsens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg IVO) 
(finns även i avdelning IFO, Stöd och Vård-och äldreomsorg) 
 

14 kap  
2-7 §§ SoL 
 
14 kap 6,7 
§§ SoL 
 
14 kap 7 § 
SoL 

 
 
 
a) Sektorchef omsorg 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
 

5.5.2 Biståndsenheten 
 Socialtjänstlagen, SoL 

 
  

5.5.2.1 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 
överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL till 
Förvaltningsrätten 
 
(finns även i avdelningar IFO och Stöd)  
 

16 kap 4 § 
SoL 

Sektorchef Omsorg 
 

5.5.2.2 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 
 
a) till maximalt 100 tim per månad 
 
 
b) mer än 100 timmar per månad 
 

4 kap 1 § 
SoL 

 
 
a) Biståndshandläggare 
 
b) Enhetschef 
biståndsenheten 
 

5.5.2.3 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm 
 

4 kap 1 § 
SoL 
 

Biståndshandläggare 

5.5.2.4 Beslut om bistånd i form av särskilt boende  4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef 
biståndsenheten 
 

5.5.2.5 Beslut om bistånd i form av boendestöd 
  

4 kap 1 § 
SoL 
 

Biståndshandläggare 

5.5.2.6 Beslut om bistånd i form av 
avlastningsplats/avlösning, växelvård, 
korttidsboende 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 
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5.5.2.7 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet 
 

4 kap 1 § 
SoL  
 

Biståndshandläggare 

5.5.2.8 Beslut om bistånd i form av omsorgsresa till och 
från kommunens dagverksamhet/daglig verksamhet  
 

4 kap 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

5.5.2.9 Beslut om ledsagarservice max 20 timmar per 
månad under 6 månader 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

5.5.2.10 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 
 

4 kap 1 § 
SoL 
 

Biståndshandläggare 

5.5.2.11 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 
kap 1 § SoL, inom respektive ansvarsområde 
 
(finns även i IFOs kapitel nr 5.2.1.90) 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

5.5.2.12 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift 
inom äldre- och handikappområdet inom respektive 
ansvarsområde 
 
(notering: Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift 
inom äldre- och handikappområdet. Den enskildes minimibelopp 
skall höjas om varaktigt behov (biståndsbedömning) över 200 
kr/mån föreligger enligt 8 kap 7-8 § § SoL. Kommunen får 
minska minimibeloppet om den enskilde inte har en varaktig 
kostnad för post enl 8 kap 7 § SoL) 
 

8 kap 8 § 
SoL 

Ekonomihandläggare ÄO 
 

5.5.2.13 Jämkning av avgift för hjälp i hemmet, service och 
omvårdnad samt boende 
 

8 kap 2 § 
SoL 

Ekonomihandläggare 
ÄO 

5.5.2.14 Beslut om av- eller nedskrivning av fordran;  
(redan debiterad avgift) 
 
a) högst 19 % av basbeloppet 
 
b) i övriga fall 
 

8 kap 2-9 
§§ SoL  

 
a) Ekonomihandläggare 
ÄO 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.5.2.15 Anmälan om missförhållande i verksamheten; 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a) Beslut att inleda utredning samt avgöra om 
anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndighet  
 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 
ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till chef/MAS anmälda händelser skall delges 
kommunstyrens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO) 
 
(Finns i sektor Omsorg; avdelningar Stöd, IFO, VoÄO)  
 

Se 14 kap  
2-7 §§ SoL 
 
14 kap 6,7 
§§ SoL 
 
14 kap 7 § 
SoL 

 
 
a) Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
 

5.5.3   Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Lag om färdtjänst 

Lag om riksfärdtjänst 
 

5.5.3.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst med 
regelkompletteringar 
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 16 §) 

6-9 §§ Lag 
om 
färdtjänst 

Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 
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5.5.3.2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst; 
 
a) om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 
 
b) om tillståndshavaren gjort sig skyldig till  
allvarliga och upprepade överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst 
   
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 16 §) 
 

12 § Lag 
om 
färdtjänst 

 
a) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 
 
 
b) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 

5.5.3.3 Beslut om riksfärdtjänst 
 
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 13 §) 

4-7 §§ Lag 
om 
riksfärdtjänst 
 

Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 
 

5.5.3.4 Beslut om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst; 
 
a) om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 
 
b) om tillståndshavaren gjort sig skyldig till  
    allvarliga och upprepade överträdelser av de  
    föreskrifter och villkor som gäller för 
    riksfärdtjänst       
 
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 13 §) 
 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

 
 
a) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 
 
b) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 
 

5.5.3.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende 
rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där 
ursprungsbeslutet fattats av utskott 
 

        
 

 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.5.3.6 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende 
rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat 
 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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Kapitel 6. 
 
6.1  Delegater i kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Övergripande 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens myndighetsutskott 
Kommunstyrelsens myndighetsutskotts ordförande (1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande) 
Personalutskott 
Delegaten i ursprungsbeslutet (tex vid överklagan, kan vara utskott) 
Delegater genom särskilda förordnanden (KL 6:36, LVU, LVM)  
Kommunledningskontoret/allmänt sektorsövergripande  
Kommunchef 
Ekonomichef 
Personalchef 
Administrativ chef 
Kommunsekreterare  
Näringslivsutvecklare 
Folkhälsostrateg 
Beslutsattestant 
Kommunens upphandlare 
Handläggare (ansvarig handläggare inom respektive arbetsområde) 
Kommunens registrator 
Sektor Barn och utbildning 
Sektorchef Barn och utbildning 
Enhetschef/Rektor 
Barnomsorgssekreterare 
Skolskjutshandläggare  
Fritids- och turismansvarig 
Kulturutvecklare 
1:e Bibliotekarie 
Sektor Samhällsbyggnad 
Sektorchef samhällsbyggnad  
Enhetschef Gata/Mark 
Enhetschef fastighet 
Handläggare bostadsanpassning 
Projektledare samhällsbyggnad 
Sektor Omsorg   
Sektorchef Omsorg 
Avdelningschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Enhetschef biståndsenheten 
Handläggare färd- och riksfärdtjänst 
Biståndshandläggare ÄO/LSS/psyk 
Ekonomihandläggare ÄO/LSS/psyk (debitering) 
IFO 
Enhetschef IFO 
Socialsekreterare/familjerättssekreterare 
Socialsekreterare i socialjouren 
Handläggare IFO 
Alkoholhandläggare 
Stöd 
Enhetschef LSS 
Enhetschef socialpsykiatri 
Enhetschef personlig assistans 
Föreståndare (HVB ensamkommande) 
Handläggare LSS 
Vård och äldreomsorg 
Sektorchef Vård och omsorg 
Enhetschef ÄO/Rehab 
Enhetschef hemtjänst 
Biståndshandläggare 
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6.2 Information - att fatta beslut enligt delegation 
 
Delegationsordning 
 
Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt åt delegaten. 
Detta innebär att delegaten ges i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa 
ärenden. Delegeringsärendena specificeras i en av kommunstyrelsen särskilt antagen 
delegationsordning, där det framgår vilka delegater som finns för olika ärenden eller 
ärendegrupper. Beslut som fattas utan delegering i ett ärende saknar laga verkan, det vill säga att 
beslutet gäller inte, om det inte är frågan om ren verkställighet. 
Kommunallagen (KL) (2017:725) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom 
kommunens verksamhet. 
 
KL 5 kap. - Fullmäktige 
 
KL 5 kap. 1 § första stycket – fullmäktiges uppgifter 
 
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, 
främst 
1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder, och beredningar, 
5. val av revisorer, 
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
8. folkomröstning i kommunen samt 
9. extra val i fullmäktige. 
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
KL 5 kap. 2 §  
 
Kommunfullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan 
författning ska avgöras av fullmäktige får inte delegeras till nämnderna.  
 
KL 6 kap. – Styrelsen och övriga nämnder 
 
KL 6 kap. 37 § - Delegering av nämnder 
 
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får enligt  
KL 7 kap 5-8 §§ även uppdra åt en anställd att besluta.  
 
KL 6 kap. 38 § - Delegeringsförbud beslutanderätten får inte delegeras när 
 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
2. framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av nämnden i sin 
helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 
Se även begränsningar i delegation i Socialtjänstlagen 10 kap. 4-5 §§ och Socialtjänstlagen 5 kap. 
2 § om delegationsförbud)  
 
KL 6 kap. 39 § - Delegering i brådskande ärenden 
 
Paragrafen anger regler för delegering av beslut i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras 
snabbt och nästa sammanträde inte kan inväntas. Alternativet är att påkalla ett extra 
sammanträde. 
 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara viktigt med snabba beslut. Den har 
emellertid getts restriktivt innehåll. Det är endast ordföranden eller annan ledamot som 
kommunstyrelsen utsett som kan få i uppdrag att besluta på kommunstyrelsens vägnar. Genom att 
det anges att dessa beslut fattas på kommunstyrelsens vägnar klargörs att besluten med denna § 
kan överklagas. Beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
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Dessa beslut ska alltså redovisas till kommunstyrelsen för att protokollföras och därmed 
tillkännages (anslås) på kommunens offentliga anslagstavla för att uppfylla medborgarens rätt att 
inom tre veckor kunna överklaga beslutet.  
 
KL 6 kap 40 § - Anmälan av delegationsbeslut 
 
Nämnden beslutar om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § 
ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 
enligt bestämmelserna i 13 kap.  
(när det gäller ”Anställda” regleras det i 7 kap 8 §)  
  
Tidpunkt för anmälan bör väljas bland annat med hänsyn till berördas möjlighet till information och 
kontroll, samt för vissa beslut, med hänsyn till att delegeringsbesluten bör vinna laga kraft inom 
rimlig tid (efter 3 veckors överklagningstid). Anmälan ska därför inlämnas till 
kommunens/nämndens registrator eller nämndens sekreterare utan dröjsmål efter fattat beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-22 § 23 att samtliga beslut fattade enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som hålls närmast efter det att beslutet 
fattades.   
 
KL 7 kap. 5-6 §§ - Vidaredelegering    
 
Enligt kommunallagens 7 kap. 6 § anges att en nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en 
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en anställd inom kommunen att besluta istället. Sådana 
beslut ska anmälas till förvaltningschefen. I nuvarande tjänstemannaorganisation är 
kommunchefen ”förvaltningschef”.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-15  § 78 att medge att förvaltningschefen har rätt att 
vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd, som i sin tur ska återredovisa besluten till 
förvaltningschefen. Förvaltningschefen i sin tur ska redovisa vidaredelegerade beslut till 
kommunstyrelsen, vid det sammanträde som hålls närmast efter det att beslutet fattades. 
Därigenom anslås beslutet via protokollet och vinner därmed laga kraft efter tre veckor. 
(Överklagningstid) 
 
KL 9 kap. 30 – 31 §§  Gemensam nämnd – delegering av ärenden 
 
En gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, även under samma förutsättningar 
uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna att besluta på nämndens vägnar. 
 
Om en gemensam nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur 
uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller i någon av de samverkande kommunerna att 
fatta beslutet. 
 
Återkallelse av delegation 
 
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en delegation. Det kan göras generellt eller i ett 
särskilt ärende. Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett 
särskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och besluta. 
 
Däremot kan kommunstyrelsen inte ändra ett beslut som redan fattats av en delegat. Delegationen 
innebär att beslutsfattaren beslutar i kommunstyrelsens ställe. Om kommunstyrelsen anser att en 
delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt styrelsens intentioner, kan kommunstyrelsen däremot 
återkalla delegationen.  
 
Förordnande 
 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem som nämnden har 
bestämt att uppgiften ska anförtros till. Det är alltså inte tillräckligt att ange att behörigheten 
tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på hur ett förordnande ska vara 
utformat. Rätten är alltså personlig och ska namnges.  
(enligt JO, kompletterande beslutanderätt, enligt Lag med särskilda bestämmelsen om vård av 
unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
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Socialtjänstlagen 
 
I socialtjänstlagen 10 kap. 4 § finns föreskrifter för delegering i socialnämnd, där det bland annat 
finns begränsningar i vissa ärenden som endast får delegeras till utskott men inte tjänstemän. (I 
Munkedals kommun är kommunstyrelsen ”socialnämnd”) 
 
Medicinskrättslig delegering 
 
Utanför kommunallagens bestämmelser om delegering faller bestämmelserna om medicinskrättslig 
delegering. Det innebär att en befattningshavare med viss formell kompetens inom den 
kommunala hälso- och sjukvården överför arbetsuppgifter till annan som har reell men saknar 
formell kompetens (lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område) (SFS 
1998:531). 
 
Skillnad mellan verkställighet och delegation 
 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från kommunstyrelsen till delegaten. 
Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om ren verkställighet. I sådana 
ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar. Frågor hur man ska hantera ärendet är 
då redan bestämt i lagstiftning, kommunens upprättade regler, avtal eller andra styrdokument.  
 
Två exempel: 
 
Kommunfullmäktige har antagit en taxa för en verksamhet. Handläggaren som tar ut denna avgift 
av kunden verkställer då fullmäktiges beslut genom att ta ut den taxa som kommunfullmäktige 
redan har bestämt. Handläggaren kan då inte självständigt besluta att ta ut en annan avgift. Det är 
verkställighet. 
 
En biståndshandläggare inom äldreomsorgen har av kommunstyrelsen medgetts rätten att bedöma 
om en vårdtagare, enligt gällande lagstiftning, har rätt att få hjälp i hemmet. 
Biståndshandläggaren gör då en självständig bedömning, alltså ett delegationsbeslut.   
Den personal som sedan åker till vårdtagaren och utför hjälpen verkställer biståndshandläggarens 
beslut, alltså verkställighet.  
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6.3 Överklagan  
 
Överklagan med stöd av kommunallagen, laglighetsprövning  
 
KL 1 kap. 5 § - Medlem av kommunen  
En medlem i en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i kommunen och 
är taxerad för kommunalskatt där. Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av 
Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, 
enligt 5 § folkbokföringslagen, inte ska folkbokföras där. 
 
KL 13 kap. 1 § - rätten att överklaga 
 En medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att 
överklaga beslutet till förvaltningsrätten. 
Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de 
samverkande kommunerna. 
Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de 
kommuner som ingår i kommunalförbundet samt förbundsmedlemmarna. 
 
KL 13 kap. 5 § - Tiden för överklagande 
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det 
tillkännages på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.  
Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att tillkännagivandet skett 
på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner. 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela 
överklagandetiden för att tiden ska löpa ut. 
 
KL 13 kap. 8 § - Grunder för upphävande av beslut 
 
Ett överklagat beslut ska upphävas, om 

1. det inte kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 
3. det organ som fattat beslutet inte har haft rätt att gör det, eller 
4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

 
Om delegeringsbeslutet skrivits in i särskilt protokoll och efter protokollets justering tillkännagetts 
på kommunstyrelsens anslagstavla, räknas klagotiden 3 veckor (överklagningstiden) från den 
tidpunkt tillkännagivandet om justering av protokollet skett på kommunens anslagstavla.  
 
Observera att sen anmälan kan medföra förlängd klagotid. Anmäls inte ett delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen vinner det inte laga kraft. 
 
 
Överklagan med stöd av förvaltningslagen (FL) 28 §,  
 
Rätt att överklaga sådana beslut har endast den som beslutet angår, det vill säga är part i ärendet, 
i motsats till vad som gäller vid beslut som överklagas enligt kommunallagen. 
 
FL 44 § - Ett överklagande av ett beslut ska ha inkommit till beslutsmyndigheten inom tre veckor 
från den dag då den som överklagar har tagit del av beslutet genom den myndigheten. Om den 
som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska dock överklagandet ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslutet meddelades. 
 
FL 45 § - Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det kommit in 
för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning. 
 
FL 46 § - Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna 
överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen. Om en myndighet ändrar ett 
beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. 
Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet. 
 
 
Notering: Beslut som överklagas med stöd av förvaltningslagen ska därför alltid expedieras till 
parten med mottagningsbevis, som visar datum när beslutet hämtades ut och parten tog del av 
beslutet. Det är från och med det datum överklagningstiden med tre veckor börjar gälla. Om 
personen ärendet gäller delges beslutet personligen, bör denne ändå skriftligen underteckna att 
den mottagit beslutet. Besvärshänvisning för överklagan ska alltid medfölja beslutet. 
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6.4 Checklista för anmälan av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-22 § 23 att samtliga beslut fattade enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som hålls 
närmast efter det att beslutet fattades.  
 
Delegationsordningens uppbyggnad 
 
Delegationsordningen bygger i vissa kapitel på laghänvisningarnas nummerföljd i kapitel 
och §. Vid tillägg och ändringar i delegationsförteckningen kan därför löpnummerföljden 
brytas och hamna i oordning. Varje delegation har ett specifikt nummer som inte kan 
ändras förrän hela delegationsordningen revideras, då delegaternas tidigare anmälda 
delegationsbeslut ska kunna identifieras.  
 
Anmälningarna anger även det datum som Kommunstyrelsen antog 
delegationsordningen, beroende på att om man t.ex. vill kontrollera en delegats rätt att 
fatta beslut några år bakåt i tiden, måste det framgå vilken delegationsordning som vid 
den tidpunkten var gällande.  
 
 
Delegationsanmälan ska innehålla: 
 
1. datum och § när kommunstyrelsen beslutat anta den aktuella   
    delegationsordningen (anges på 1:a sidan och i sidhuvudet),  
 
2. nummerhänvisning i delegationsordningen,  
 
3. datum när beslutet fattades,  
 
4. vad beslutet gäller (man kan ange ärendemeningen i delegationsordningen), 
 
5. vem som fattat beslutet, delegaten, 
 
6. identifikation, t.ex, diarienummer, egen löpnummerserie/år eller en 
    sammanställning/månad (om en delegat fattar en stor mängd av  
    samma typ av beslut), 
     
7. lämna redovisningen till kommunstyrelsens registrator omedelbart efter att 
 beslutet fattats. Beslutet anmäls därmed vid kommunstyrelsens nästkommande  
 möte, 
 
8. gör en anteckning i diariet/akten om när delegationsbeslutet anmäldes till  
 kommunstyrelsen. 
 
 
 
På Insidan under styrdokument finns alltid kommunstyrelsens 
aktuella delegationsordning att hämta.  
  
 
Mallar för olika typer av redovisning finns i mallbiblioteket, sökväg: 
öppna Word /arkiv /nytt / mina mallar /välj fliken ”kommunstyrelsen”  
och välj bland 3 olika mallar. 
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6.5  Lagförteckning 
 
 Alkohollagen 
AB  Allmänna bestämmelser 
 Begravningslagen  
BrB Brottsbalken  
 Förordningen om offentligt biträde 
FvL Förvaltningslagen 
FB Föräldrabalken   
KL  Kommunallagen 
 Körkortsförordningen 
 Lag om allmänt barnbidrag 
 Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst   
 Lag om särskild personutredning i brottsmål 

Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) 
            Lag om god man för ensamkommande barn 

Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 
(2016:752) (tillfälliga gymnasielagen)  

LMA Lag om mottagande av asylsökande m.fl.   
 Lag om personnamn 
 Lagen om facklig förtroendeman 
 Lagen om offentligt biträde   
 Lagen om övervakningskameror 
LOU Lagen om offentlig upphandling 
LOV Lagen om valfrihetssystem 
LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
MBL  Lag om medbestämmande i arbetslivet 
 Lotterilagen 
 LSS förordningen 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
 Ordningslagen 
 Passförordningen 
 Patientsäkerhetslagen 
PUL Personuppgiftslagen 
PBL  Plan- och bygglagen  
 Skadeståndslagen  
SF Skolförordningen 
SL  Skollagen 
 Skuldsaneringslagen 
SFB Socialförsäkringsbalken 
SoF Socialtjänstförordningen 
SoL Socialtjänstlagen 
 Trafikförordningen 
TF Tryckfrihetsförordningen 
Äktb Äktenskapsbalken 
ÄB Ärvdabalken 
 
 
 
Myndighetsförkortning: 
 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
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6.6 Historik – Revidering, ändring, tillägg 
 
Nu gällande: 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2017-02-22 § 23 ändring /  
tillägg införd 2018-09-12 § 152 – IFO ersättning asylsökande 
 
Dnr KS 2017-36 
 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2017-02-22 § 23 tillägg införd  
2018-09-12 § 152 – IFO ersättning asylsökande 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2017-02-22 § 23 tillägg införda  
2018-06-13 § 130 – IFO (samt förordnande) 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2017-02-22 § 23 tillägg införd 
2018-01-31 § 8 – ekonomi och upphandling   
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2017-02-22-§ 23 ändring införd  
KS 2017-11-08 § 153 och KF 2017-11-23 § 93 – ekonomi och IFO 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2017-02-22-§ 23 ändring införd  
KS 2017-06-14 § 79 – ekonomi och upphandling 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2017-02-22 § 23 
Dnr KS 2017-36 (som ersätter delegationsordning antagen 2016-05-25 § 83) 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 2016-05-25 § 83 
Dnr KS 2016-90 ändringar införda - ekonomi 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 2016-02-02 § 6 
Dnr KS 2015-297 (som ersätter delegationsordning antagen 2015-12-16 § 233) 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 2015-12-16 § 233 
Dnr KS 2015-297 (som ersätter delegationsordning antagen 2013-05-15 § 78) 
   
Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2013-05-15 § 78,  
Dnr KS 2013-133/ KS 2015-40 (som ersätter delegationsordning antagen 2011-09-14 § 138) 
innehållande tillägg och ändringar t.o.m. 2015-06-10; 
Tillägg infört 2013-12-11 § 228 - medgivande till adoption  
Tillägg infört 2014-06-04 § 123 – integration 
Ändring infört 2015-04-22 § 72 – myndighetsutskottets ordf., 1:e och 2:e vice ordf. 
Ändring infört 2015-06-10 § 129 – förordnande myndighetsutskottets presidium. 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 2011-09-14 § 138,  
Dnr KS 2010-250  
omfattade tidigare omsorgsnämnden och barn-och utbildningsnämndens 
delegationsordningar som vid mandatskiftet 2010/2011 ingick i kommunstyrelsens 
delegationsordning när dessa nämnder upphörde. 
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  2018-12-03 Dnr: KS 2018-109
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Skreberg Karlsson 
Registrator 
Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 

Sammanfattning 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2017-
02-22 § 23 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2018-07-12 – 2018-10-31. 
 
 
     

 
 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Akten 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

1(19) 

Datum 

2018-07-12 – 2018-10-31 
 
Dnr 2018-109 

  

Kommunstyrelsen  
Anmälan av delegationsbeslut: juli – oktober 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-10-30 68946 EXP Kommunstyrelsen Anmälan till kommunstyrelsen av 
delegationsbeslut 2018-10-30 
Yttrande till Skolinspektionen (Dnr 
41-2018:8169) 
 

Liselott Sörensen-
Ringi 

2018-000470 

2018-10-24 68830 I Kunskapens hus Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.1.4 a) Omedelbar 
avstängning av elev på i de frivilliga 
skolformerna enligt 5 kap 17 § 
Skollagen, till dess huvudmannen 
prövat saken, under perioden 
2018-10-11 -- 2018-10-18. 
 

Henrik Oleskog  

2018-10-24 68825 I Rickard Persson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 b - Avtal avseende 
unga resurspersoner till 
äldreomsorgen. 
 

Kristin Karlsson 2018-000277 

2018-10-24 68814 I Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Beslut i Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts protokoll 2018-
10-17. 
 

Rickard Persson  

228



 

 
 
 
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

2(19) 

Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-10-22 68829 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 b - Tilldelningsbeslut 
avseende kollektiv 
olycksfallsförsäkring samt 
saneringsavtal. 
 

Kristin Karlsson 2018-000316 

2018-10-18 68832 I Lars-Erik Hansson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.1 a - Beslut om att 
inköpscentral genomför 
upphandling samt tecknar och 
förlänger ramavtal. 
 

Kristin Karlsson 2018-000497 

2018-10-17 68633 I Sektor Omsorg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 - Beslut om att 
teckna samverkansavtal avseende 
ungdomsmottagning i Munkedals 
kommun. 
 

Rickard Persson 2018-000479 
 

2018-10-17  I Sektor Barn och 
utbildning 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.4.5 – Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen. 
 

Liselotte Sörensen 
Ringi 

2018-000510 

2018-10-16 
 

68619 I Ekonomienheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7- Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Södergården Dingle med Trestad 
Finans AB. 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

3(19) 

Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-10-11 68531 I Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads- och industrimark. 
Fastighetsförsäljning Nedre-Lycke 
2:87 
 

Henrik Gustafsson 2018-000424 

2018-10-05 68824 I Rickard Persson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 b - Tilldelningsbeslut 
avseende unga resurspersoner till 
äldreomsorgen att anta Ung 
Omsorg Sverige AB. 
 

Kristin Karlsson 2018-000277 

2018-10-05 68470 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Besluta om insatser bistånd 
perioden 2018-09-01 -- 2018-09-
30. 
 

Biståndhandläggare  

2018-10-05 68467 I Kommunchef Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.6 - Besluta om 
förändring av kommunstyrelsens 
övergripande 
förvaltningsorganisation. Beslut om 
rumsfördelning i kommunhuset 
Forum. 
 

Håkan Sundberg  
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

4(19) 

Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-10-02 68396 I Ekonomienheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
skolexp, Centrumskolan Dingle. 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 

2018-10-01 68728 I Knud Erik Nielsen och 
Martta Lahja Nielsen 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. Köpebrev 
Foss 10:406 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68722 I Ulla Kristina Blad Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Köpeavtal Foss 10:400. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68721 I Per-Olof Källberg och 
Lena Källberg 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Köpeavtal Foss 10:401. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68720 I Lilian Olsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Köpeavtal Foss 10:403. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 
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Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-10-01 68719 I Bruno Samuelsson och 
Ann Samuelsson 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Köpeavtal Foss 10:402. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68718 I Bruno Samuelsson och 
Ann Samuelsson 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. Köpebrev 
Foss 10:402. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68717 I Gerda Svensson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Köpeavtal Foss 10:405. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68716 I Ulla Kristina Blad Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. Köpebrev 
Foss 10:400. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 
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DELEGATIONSLISTA 
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Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-10-01 68715 I Per-Olof Källberg och 
Lena Källberg 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. Köpebrev 
Foss 10:401. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68714 I Lilian Olsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. Köpebrev 
Foss 10:403. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68713 I Bertil Andersson och 
Angelique Emilsson-
Malm 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Köpeavtal Foss 10:398. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68712 I Knud Erik Nielsen och 
Marta Lahja Nielsen 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Köpeavtal Foss 10:406. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 
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DELEGATIONSLISTA 
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Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-10-01 68711 I Bertil Andersson och 
Angelique Emilsson-
Malm 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. Köpebrev 
Foss 10:398. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68710 I Stefan Millqvist och 
Camilla Millqvist 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Köpeavtal Foss 10:404. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68709 I Stefan Millqvist och 
Camilla Millqvist 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. Köpebrev 
Foss 10:404. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-10-01 68708 I Gerda Svensson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. Köpebrev 
Foss 10:405. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 
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Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-10-01 68707 I Ingemar Andersson och 
Torill Bårdsen 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Köpeavtal Foss 10:399. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-09-26 68309 I Sektor Omsorg Delegationsbeslut 2017 02-22 § 23 
punkt 5.1.1 - Beslut om avslag på 
begäran om utlämnande av 
handling med hänvisning till 
Offentlighets- och sekretesslagen 
26 kap 1 § med motivering att en 
sekretessprövning gjorts och 
begäran avser känsliga handlingar i 
personärende gällande socialtjänst. 
 

Clarie Engström 2018-000444 

2018-09-24 68369 EXP Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut till 
Kommunstyrelsen gällande 
anmälan om missförhållande enligt 
Lex Sarah, att avgöra om anmälan 
ska inlämnas till tillsynsmyndighet. 
 

Rickard Persson 2018-000430 

2018-09-24 68246 I Klaus Schmidt Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 5.2.2.5 - Besluta om 
serveringstillstånd till allmänheten. 
 

Monica Nordqvist  

235



 

 
 
 
 

DELEGATIONSLISTA 
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Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-09-24 68243 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-09-24 68242 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut  2017-02-22 § 
23  punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag – 
Avslagsbeslut. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-09-14 68823 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 c - Avtal avseende 
digitala verktyg. 
 

Kristin Karlsson 2018-000224 

2018-09-13 68827 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 b - Avtal avseende 
skåpbilar till fastighet. 
 

Kristin Karlsson 2018-000288 

2018-09-12 68108 I Personalenheten Anställningsbeslut från område 
omsorg, barn- och utbildning och 
kommunledningskontoret 2018-07-
01 -- 2018-07-31. 
 

Pernilla Niklasson  

2018-09-12 68107 I Personalenheten Anställningsbeslut från område 
omsorg, barn- och utbildning och 
kommunledningskontoret 2018-08-
01 -- 2018-08-31. 
 

Pernilla Niklasson  
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Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-09-12 68106 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-09-11 68802 I Kultur och Fritid Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.11.2.2 - Besluta om bidrag 
till ungdoms- och 
idrottsorganisationer. 
Anläggningsbidrag beviljas 
respektive förening. 
 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2018-000031 

2018-09-11 68087 I Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Beslut i Kommunstyrelsens 
myndighetsutskottsprotokoll 2018-
09-11. 
 

Rickard Persson  

2018-09-10 68069 I Ekonomienheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.10 - Låneavtal har 
tecknats om 110 mnkr med 
Kommuninvest. Detta lån är en 
ersättning för tidigare lån som löper 
ut med samma belopp. 
 

Lars-Erik Hansson  

2018-09-07 68795 I Kultur och Fritid Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.11.2.2 - Besluta om bidrag 
till ungdoms- och idrottsföreningar. 
Anläggningsbidrag beviljas 
respektive förening. 
 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2018-000031 
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2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-09-06 68193 EXP Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen - Beslut om 
beviljande av ansökt tillstånd till 
Trogens Gourmet AB, tillfälligt 
tillstånd för servering av 
alkoholdrycker till allmänheten i 
Evenemangstält Krokstad-Sandåker 
i Hedekas, oktoberfest 22-23 
september 2018. 
 

Clarie Engström 2013-000219 

2018-09-04  I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Besluta om insatser bistånd 
perioden 2018-08-01 – 2018-08-
31. 
 

Biståndhandläggare  

2018-09-06 68038 I Klaus Schmidt Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 5.2.2.5 - Tillstånd för 
servering av alkoholdrycker vid 
dansbanan i Hällevadsholm 2018-
09-01. 
 

Monica Nordqvist 2011-000173 
 
 

 

2018-08-30 68202 EXP Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen - Beslut att 
bevilja tillstånd till Munkedals 
Folkets Park gällande tillfälligt 
serveringstillstånd vid dansbanan i 
Hällevadsholm 2018-09-01 kl 
18.00-01.00. 
 

Clarie Engström 2011-000068 
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2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-08-29 68831 I Lars-Erik Hansson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.1 a - Beslut om att 
inköpscentral genomför 
upphandling samt tecknar avtal. 
 

Kristin Karlsson 2018-000403 

2018-08-29 68817 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 §23 
punkt 2.5.2.8 b - Avtal avseende 
snöröjning. 
 

Kristin Karlsson 2018-000206 

2018-08-29  I Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Beslut i Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts protokoll 2018-08-
29. 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

2018-08-23 68826 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 b - Tilldelningsbeslut 
avseende skåpbilar till fastighet. 
 

Kristin Karlsson 2018-000288 

2018-08-21 67994 U Angelique Hvalgren 
Johansson 

Delegationsbeslut 2018-06-13 § 
130 punkt 2.3.1 - Beslut om avslag 
på begäran om utlämnande av 
allmän handling i sin helhet med 
förbehåll om sekretess till enskild. 
Uppgifter som inte lämnas ut är 
uppgifter gällande följande fakturor 
tillställda Munkedals kommun. 
 

Peter Berborn 2018-000131 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-08-21 67911 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 b – Förlängningsavtal 
har tecknats med företaget Storel, 
Rexel Sverige AB gällande 
elmaterial och ljuskällor. 
 

Elin Johansson 2014-000531 

2018-08-21 67901 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 d – Tilldelningsbeslut 
har fattats efter upphandling av 
Digitala verktyg SML-IT att anta 
Atea Sverige AB. 
 

Elin Johansson 2018-000224 

2018-08-21 67900 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 b - Tilläggsavtal har 
tecknats till avtal om e-
handelssystem till eHav för 
Munkedals kommun. 
  

Elin Johansson 2014-000383 

2018-08-17 68816 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 c - Avtal avseende 
personbilar. 
 

Kristin Karlsson 2017-000276 

2018-08-17 67801 EXP Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Beslut i Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts protokoll 2018-
08-14. 
 

Rickard Persson  
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-08-15 68815 I Peter Berborn Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 a - Avtal avseende 
support och underhåll av 
kommunens växel med Tele 2 
Business AB. 
 

Kristin Karlsson 2005-000009 

2018-08-15 67785 I Liselott Sörensen Ringi Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.1.2 - Yttrande med 
anledning av överklagan avseende 
uppföljning av åtgärdsprogram. 
 

Liselott Sörensen-
Ringi 

2018-000365 

2018-08-13 68932 I Kultur och fritid Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.11.2.1 - Förskott av 
anläggningsbidrag 2018. Munkedals 
Idrottsförening har inkommit med 
förfrågan om förskott av 
föreningens anläggningsbidrag. 
Förskott av anläggningsbidrag 
beviljas till Munkedals 
Idrottsförening med 170.000 
kronor. 
 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2017-000553 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-08-13 68931 I Kultur och fritid Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.11.2.1 - Förskott av 
anläggningsbidrag 2018. Munkedals 
Ridklubb har inkommit med 
förfrågan om förskott av 
föreningens anläggningsbidrag. 
Förskottet av anläggningsbidrag 
beviljas till Munkedals Ridklubb 
med 200.000 kronor. 
 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2017-000553 

2018-08-13 68930 I Kultur och fritid Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.11.2.2 - Besluta om bidrag 
till ungdoms- och idrottsföreningar. 
Munkedals Skid- och 
Orienteringsklubb har inkommit 
med ansökan om 
anläggningsbidrag för nyanläggning 
av utegym i anslutning till 
Önnebacka elljusspår. Bidrag 
beviljas med 35.000 kronor. 
 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2017-000553 

2018-08-13 68929 I Kultur och fritid Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.11.2.2 - Besluta om bidrag 
till ungdoms- och idrottsföreningar. 
Anläggningsbidrag (driftskostnader) 
2018. 
 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2017-000553 

242



 

 
 
 
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 
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Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-08-13 68928 I Kultur och Fritid Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.11.2.3 - Beslut om avtal 
med föreningar, organisationer och 
markägare inom 
fritidsverksamheter. Ansökan från 
Munkedals Bordtennisklubb om 
bidrag till matchtröjor i form av 
sponsring. Bidraget beviljas till 
MBTK med 20.000 kronor. 
 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2017-000553 

2018-08-13 68790 I Kultur och Fritid Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.11.2.2 - Beslut om bidrag 
till ungdoms- och idrottsföreningar 
samt övriga föreningar. 
 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2018-000031 

2018-08-13 68782 I Kultur och Fritid Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.11.2.2 - Besluta om bidrag 
till ungdoms- och idrottsföreningar. 
 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2018-000025 

2018-08-13 67847 I Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beslutar att 
utse Simon Jernelöv, JP Infonet, 
som dataskyddsombud för 
Byggnadsnämndens 
verksamhetsområde. BN delegation 
2013-01-24 § § punkt 1.9 
 

Peter Berborn 2018-000151 
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17(19) 

Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-08-07  I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Besluta om insatser bistånd 
perioden 2018-07-01 – 2081-07-
31. 
 

Biståndhandläggare  

2018-07-18  I Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Beslut i Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts protokoll 2018-
07-18. 
 

Rickard Persson  

2018-07-16 67910 I Lars-Erik Hansson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.1 b - Beslut om att 
delta i upphandling genomförd av 
SKL Inköpscentral. 
 

Elin Johansson 2018-000259 

2018-07-16 67909 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 b – Tilldelningsbeslut 
har fattats efter upphandling av 
snöröjning. 
 

Elin Johansson 2018-000206 

2018-07-16 67908 I Henrik Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 a – Tilldelningsbeslut 
har fattats att anta EKC Sverige AB 
efter upphandling av 
Trafiklinjemålning, samordnad av 
Strömstads kommun. 
 

Elin Johansson 2018-000010 
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Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-07-16 67907 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 b - Förlängning av 
avtal har gjorts avseende 
lokalvårdsprodukter med AllOffice 
Nordic AB. 
 

Elin Johansson 2015-000369 

2018-07-16 67905 I Rickard Persson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 b – Tilldelningsbeslut 
att anta Offentlig Säkerhet i 
Sverige AB. 
 

Elin Johansson 2018-000232 

2018-07-16 67904 I Rickard Persson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 a – Tilldelningsbeslut. 

Elin Johansson 2018-000228 

2018-07-16 67903 I Anders Haag Delegationsbeslut 2017-02-22 §23 
punkt 2.5.2.8 a – Avtal har 
tecknats efter direktupphandling av 
arbetskläder till omsorgen med 
Almedahls Alingsås AB. 
 

Elin Johansson 2018-000228 

2018-07-16 67902 I Liselott Sörensen Ringi Delegationsbeslut 2017-02-22 §23 
punkt 2.5.2.1 c - Beslut att delta i 
upphandling. 
 

Elin Johansson 2018-000279 

2018-07-16 67631 EXP Enhetschef Kultur och 
fritid 

Delegationsbeslut 2018-07-16 - 
Beslut och sammanställning 
gällande om bidrag till övriga 
föreningar år 2018. 
 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2018-000031 
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Datum 

2018-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-07-13 67524 I Lantmäteriet Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.6 - Ansöka om 
fastighetsreglering berörande 
Kviström 1:37, del av och Kviström 
1:16. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000348 

2018-07-13 67523 I Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.5 - Besluta om köp och 
försäljning av fastighet. 
Överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan 
Munkedals kommun, ägare till 
Kviström 1:37 och fastighetsägare 
till Kviström 1:16, Thi Bich Ngoc 
Hjort af Ornäs. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000348 

2018-07-16 67906 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 b – Avtal har 
tecknats efter upphandling av 
överfallslarm med larmmottagning 
med Offentlig Säkerhet i Sverige 
AB. 
 
 

Elin Johansson 2018-000232 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 239    Dnr: KS 2018-437    
 
Antagande av detaljplan för Vässje 1:19 med flera. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för en bredare användning 
av fastigheten eftersom kommunen har upphört med äldreomsorg i byggnaden. 
Kommunens avsikt är att sälja fastigheten när detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-01 § 117, att återremittera 
planförslaget till byggnadsnämnden för att komplettera detaljplanen med 
centrumverksamhet för att ge ett bredare användningsområde. 
Samhällsbyggnadssektorn har kompletterat plankartan och planbeskrivningen 
med centrumverksamhet (C) samt justerat granskningsutlåtandet. Planförslaget 
möjliggör för bostäder, kontor och centrumverksamhet. 
 
Planhandlingarna behöver inte skickas ut på ny granskning då kraven för kontor 
(K) och centrumverksamhet (C) är likvärdigt. Eftersom att planen möjliggör för 
bostäder (B) har de högsta kraven på buller, geoteknik etc. redan ställts. 
 
Beredning 
 
Byggnadsnämnden 2018-11-07, § 67. Detaljplan för fastigheten Vässje 1:19 m 
fl. (Vässje 1:89). 
 
Byggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för ändring och utvidgning 
av Byggnadsplan för fastigheten Vässje 1:19 m fl. (Vässje 1:89), daterad 
2018-10-17. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för ändring och utvidgning 
av Byggnadsplan för fastigheten Vässje 1:19 m fl. (Vässje 1:89), daterad 
2018-10-17. 

 
  

247

linand001
Rektangel



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

3 
 BYGGNADSNÄMNDEN 

 
2018-11-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 67   Dnr: BN 2017–0272 
 
Antagande av detaljplan för ändring och utvidgning av Byggnadsplan för 
fastigheten VÄSSJE 1:19 m fl (Vässje 1:89) 
 
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för en bredare användning av 
fastigheten eftersom kommunen har upphört med äldreomsorg i byggnaden. 
Kommunens avsikt är att sälja fastigheten när detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-01 § 117, att återremittera 
planförslaget till byggnadsnämnden för att komplettera detaljplanen med 
centrumverksamhet för att ge ett bredare användningsområde.  
 
Samhällsbyggnadssektorn har kompletterat plankartan och planbeskrivningen med 
centrumverksamhet (C) samt justerat granskningsutlåtandet. Planförslaget 
möjliggör för bostäder, kontor och centrumverksamhet. 
 
Planhandlingarna behöver inte skickas ut på ny granskning då kraven för kontor (K) 
och centrumverksamhet (C) är likvärdigt. Eftersom att planen möjliggör för 
bostäder (B) har de högsta kraven på buller, geoteknik etc. redan ställts. 
Kompletteringen av centrumverksamhet (C) är så pass liten att planförslaget inte 
behöver ställas ut på ny granskning igen. Planhandlingarna kan antas av 
kommunfullmäktige.   
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
 
Ekonomi 
Planarbetet finansieras av kommunen.   
 
Inga ytterligare konsekvenser  
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse; Planhandläggare, Samhällsbyggnadschef 2018-10-30 
Planbeskrivning    2018-08-15 
(justerad 2018-10-17)  
Plankarta      2018-08-15 
(justerad 2018-10-17) 
 
Beslut 
 

 Byggnadsnämnden upphäver tidigare beslut, 2018-10-16 § 59, om att 
planhandlingarna ska skickas ut för ny granskning.  

 Byggnadsnämnden godkänner reviderad granskningsutlåtande, daterad 
2018-10-17. 

 Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för ändring och utvidgning 
av Byggnadsplan för fastigheten VÄSSJE 1:19 m fl (Vässje 1:89), daterad 
2018-10-17. 

   
Expediering 
Akten 
Samhällsbyggnadssektorn   
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  2018-10-30 Dnr: BN 2017–0272

      

 BYGGNADSNÄMNDEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Antagande av detaljplan för ändring och utvidgning av 
Byggnadsplan för fastigheten VÄSSJE 1:19 m fl 
(Vässje 1:89) 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden upphäver tidigare beslut, 2018-10-16 § 59, om att 
planhandlingarna ska skickas ut för ny granskning.  

Byggnadsnämnden godkänner reviderad granskningsutlåtande, daterad 2018-10-17. 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för ändring och utvidgning av 
Byggnadsplan för fastigheten VÄSSJE 1:19 m fl (Vässje 1:89), daterad 2018-10-17. 
 

Sammanfattning 
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för en bredare användning av 
fastigheten eftersom kommunen har upphört med äldreomsorg i byggnaden. 
Kommunens avsikt är att sälja fastigheten när detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-01 § 117, att återremittera 
planförslaget till byggnadsnämnden för att komplettera detaljplanen med 
centrumverksamhet för att ge ett bredare användningsområde.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat plankartan och planbeskrivningen 
med centrumverksamhet (C) samt justerat granskningsutlåtandet. Planförslaget 
möjliggör för bostäder, kontor och centrumverksamhet. 
 
Planhandlingarna behöver inte skickas ut på ny granskning då kraven för kontor (K) 
och centrumverksamhet (C) är likvärdigt. Eftersom att planen möjliggör för bostäder 
(B) har de högsta kraven på buller, geoteknik etc. redan ställts. Kompletteringen av 
centrumverksamhet (C) är så pass liten att planförslaget inte behöver ställas ut på 
ny granskning igen. Planhandlingarna kan antas av kommunfullmäktige.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Planarbetet finansieras av kommunen.   

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

Expedieras 
Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander 
 

Lisa Gunnarsson 
Samhällsbyggnadschef Planhandläggare 
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ÄNDRING AV 

Förslag till ändring och utvidgning av Byggnadsplan för 
Hällevadsholm, fastigheten  

 

VÄSSJE 1:19 m fl (Vässje 1:89) 
 

Hällevadsholm, Munkedals kommun 

Västra Götalands län 

 

Dnr: BN 2017-0272  

 Antagandehandling 

 Upprättad 2018-08-15       
Justerad 2018-10-17 

 

PLANBESKRIVNING 
 

Justerad 2018-09-18  
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Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 

Box 114 

451 16 Uddevalla 

Tel: 0522 - 65 66 67 

www.radhuset.se 

Uppdragsnummer: 18001 

Ändringshandlingarna för detaljplanen består av: 

 Plankarta med planbestämmelser 

 Planbeskrivning (inkl Beskrivning till gällande plan och 
Bestämmelser till gällande plan) 

 Samrådsredogörelse  

 Granskningsutlåtande 

 

Övriga handlingar: 

 Fastighetsförteckning 180814 

 Utdrag ur Munkedals kommuns primärkarta 180814 

 

 

 

 

 

Bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB om inget 
annat anges. 
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ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) Planbeskrivning 

Munkedals kommun  Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
HANDLINGAR ............................................................................... 2 

Handlingar till gällande plan .................................................................. 2 

Ändringshandlingar ................................................................................ 2 

INLEDNING ................................................................................... 3 

Bakgrund ............................................................................................... 3 

Planändringens syfte och huvuddrag .................................................... 3 

Planområdet .......................................................................................... 3 

Planprocess ........................................................................................... 4 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ........................................... 5 

Översiktsplan ......................................................................................... 5 

Detaljplan ............................................................................................... 5 

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN .................................. 7 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB ............................................................. 7 

BEHOVSBEDÖMNING ................................................................. 8 

Sammanfattning av behovsbedömningen ............................................. 8 

Ställningstagande .................................................................................. 8 

Övriga kommunala beslut ...................................................................... 8 

PLANFÖRSLAG ............................................................................ 8 

Mark, terräng, geoteknik, berg............................................................... 8 

Bebyggelse ............................................................................................ 9 

In/utfarter och parkering ...................................................................... 10 

Buller, vibrationer ................................................................................. 11 

Risker – farligt gods ............................................................................. 13 

Teknisk försörjning .............................................................................. 14 

GENOMFÖRANDE ..................................................................... 14 

Organisatoriska frågor ......................................................................... 14 

Fastighetsrättsliga frågor ..................................................................... 15 

Ekonomiska och tekniska frågor ......................................................... 16 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR ...................................................... 16 

Medverkande i planarbetet .................................................................. 16 

JUSTERING ................................................................................ 16 

BIFOGAT 

- BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring och utvidgning av 

byggnadsplan för HÄLLEVADSHOLM fastigheten Vässje 1:19 m 

fl, Svarteborgs socken och kommun, Göteborgs och Bohus län 

- BESTÄMMELSER tillhörande förslag till ändring och utvidgning 

av byggnadsplan för HÄLLEVADSHOLM fastigheten Vässje 1:19 

m fl, Göteborgs och Bohus län 
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Planbeskrivning ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) 

Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 Munkedals kommun  

HANDLINGAR 

Handlingar till gällande plan 

Till den nu gällande planen hör följande handlingar: 

 Plankarta ”Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för 

Hällevadsholm, fastigheten Vässje 1:19 m fl, Svarteborgs socken 

och kommun, Göteborgs och Bohus län”, antagen 1971-08-02, 

fastställd av länsstyrelsen 1974-02-20. 

 Beskrivning tillhörande ”Förslag till ändring och utvidgning av 

byggnadsplan för Hällevadsholm, fastigheten Vässje 1:19 m fl, Svar-

teborgs socken och kommun, Göteborgs och Bohus län” 

 Bestämmelser tillhörande ”Förslag till ändring och utvidgning av 

byggnadsplan för Hällevadsholm, fastigheten Vässje 1:19 m fl, Svar-

teborgs socken och kommun, Göteborgs och Bohus län” 

Ändringshandlingar 

Planhandlingar: 

 Plankarta – ersätter den gamla plankartan 

 Planbeskrivning - denna handling (inkl den tidigare planbeskriv-

ningen och planbestämmelser med ändringar markerade) 

 Samrådsredogörelse, daterad 2018-08-15 

 Granskningsutlåtande 2018-10-17 

Övriga handlingar: 

 Fastighetsförteckning, daterad 2018-08-14 

 Utdrag ur primärkarta, daterad 2018-08-14 

 

Ändringarna och dess bestämmelser är uppritade på en kopia av den ur-

sprungliga plankartan, med den ursprungliga grundkartan i botten, således 

med den fastighetsbildning som gällde år 1971. Ingen ny grundkarta har 

upprättats. Ett utdrag ur kommunens primärkarta finns bifogat planhand-

lingarna. 
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ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) Planbeskrivning 

Munkedals kommun  Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 

INLEDNING 

Bakgrund 

Fastigheten Vässje 1:89 där Vässjegården ligger omfattas av en byggnadsplan 

antagen 1971. I planen fastställs att byggnation på fastigheten ska vara för 

allmänt ändamål, d v s kommunal eller statlig verksamhet. Kommunen äger 

fastigheten och driver äldreomsorg i egen regi inom fastigheten. 

Kommunen har påbörjat en strukturförändring av kommunens äldrebo-

ende. Förändringsförslaget innebär bl a att Vässjegården ska säljas eller gö-

ras om till annan verksamhet. För att möjliggöra försäljning och annan verk-

samhet krävs en ändring av tillåten användning i gällande detaljplan.  

Byggnadsnämnden har 2017-11-13 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag 

att påbörja planarbete. 

Planändringens syfte och huvuddrag 

Syftet med planändringen är att ändra användningen inom planområdet så 

att man möjliggör såväl bostäder som kontor och centrumverksamhet. Plan-

ändringen möjliggör att kommunen kommer att kunna sälja fastigheten. 

Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 

Området är beläget i centrala Hällevadsholm och omfattar en areal på ca 5 400 

kvm. 

Tillfart sker från väg 165 via Aspevägen och Jörgens väg. Fastigheten kan 

även nås via Plantskolevägen i söder. I norr, öster och söder gränsar plan-

området mot bostadsfastigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOMRÅDE 
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Planbeskrivning ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) 

Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 Munkedals kommun  

Markägoförhållanden 

Aktuell fastighet Vässje 1:89 ägs av Munkedals kommun. Inom planområdet 

finns inga andra fastigheter. 

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter 

inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Planprocess 

Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en de-

taljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar 

och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de övervä-

ganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även motstående 

intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. Hur planen 

är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, ekonomiska 

och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen. 

Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, 

kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som 

föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram ett så bra besluts-

underlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i planprocessen.  

Standardförfarande 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL) eftersom 

planarbetet påbörjades 2017 och avses bedrivas med ett så kallat standardförfa-

rande, eftersom planförslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan.  

Standarförfarandet innebär att samråd, underrättelse (om granskning) 

granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft ingår i 

planprocessen.  

 

 

 

Planprocesspilarna visar ett så kallat standardförfarande med underrättelse och granskning. 

 

Ändring av detaljplan 

Då underliggande plans huvudsyfte kvarstår och detta bara utgör en ändring av 

en bestämmelse för en mindre del av planområdet upprättas planhandlingarna 

som ändring av gällande plan. Planbeskrivningen för den nu föreslagna ändring-

en, denna handling, kompletterar den ursprungliga planbeskrivningen, vilken  

fogats till denna planbeskrivning. 
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ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) Planbeskrivning 

Munkedals kommun  Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

För Munkedals kommun gäller översiktsplan Framtidsplan 2014 (antagen 

2014-12-17).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt ur markanvändningskarta Framtidsplan 2014 

 

Planområdet ligger inom gränsen för samlad bebyggelse för Hällevadsholms 

samhälle. Den generella inställningen, redovisad i översiktsplanen, gällande 

ny bebyggelse innebär bland annat att bebyggelse huvudsakligen ska lokali-

seras till platser som är säkra och har förutsättningar för ett attraktivt bo-

ende. Lokaliseringen ska också innebära att samhällstekniska installationer 

kan samordnas och att transporter minimeras. Detta innebär företrädelsevis 

att ny bebyggelse placeras inom eller i anslutning till befintliga samhällen. 

Ett varierat utbud av boendeformer av varierande ålder och kostnad bör ef-

tersträvas för att tillgodose olika generationers och människors behov. 

För den del av samhället där planområdet är beläget anges inga specifika re-

kommendationer. 

I övrigt gäller heller inga rekommendationer för planområdet. Längs väg 165 

har Länsstyrelsen enligt väglagen beslutat om ett byggnads- och åtgärdsfritt 

avstånd på 30 meter. Avståndet mellan vägen och planområdet uppgår till 

drygt 40 meter. 

Detaljplan 

Planområdet omfattas av en byggnadsplan från 1971 – ”Förslag till ändring och 

utvidgning av byggnadsplan för Hällevadsholm, Fastigheten Vässje 1:19 m fl, Svarte-

borgs socken och kommun, Göteborgs och Bohus län” (14-SVA-1213). Planen är an-

PLANOMRÅDE 
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Planbeskrivning ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) 

Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 Munkedals kommun  

Utsnitt ur gällande plan från 1981 (14-SVA-1364). 
Röd linje anger gräns för det område som förslagen plan-
ändring omfattar 

 

tagen av kommunfullmäktige 1971 och fastställdes av länsstyrelsen 1974. 

Byggnadsplanen är numera att betrakta som en detaljplan. 

Byggrätten inom aktuell del redovisas med ”A” – allmänt ändamål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående byggnadsplan har i östra delen ersatts av ny plan år 1981, 

”Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Hällevadsholm (Vässjegården) 

Svarteborgs socken, Munkedals kommun” (14-SVA-1364). Genom denna 

plan har användningen för marken öster om ålderdomshemmet änd-

rats från allmänt ändamål till användning bostäder. Tillfartsgatan har 

förlängts mot ålderdomshemmet och ett västligare läge för vändplanen 

redovisas i plankartan. 

Planen är antagen av kommunfullmäktige 1980 och fastställd av läns-

styrelsen 1981. Denna planen gäller alltså nordost och öster om fastig-

heten Vässje 1:89 och berörs inte av föreslagen ändring. 

För fastigheterna utmed väg 165 gäller byggnadsplan fastställd 1968-09-06 

(14-SVA-1046).  

På följande sida visas illustrationsöversikt över gällande planer. 

Utsnitt ur gällande plan från 1971. Delar av planen har senare (1981) ersatts av ny 
plan, se bild nedan till vänster. Röd streckad linje anger område där planändring före-
slås. 

 

Område som 

omfattas av 

planändring 

Här gäller plan 

från 1981, se 

nedan t v 
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ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) Planbeskrivning 

Munkedals kommun  Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 

 

 

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN 
Planområdet berörs inte av några bestämmelser enligt 3:e eller 4:e kap MB 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 

för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Mil-

jökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika 

parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvat-

ten samt omgivningsbuller. 

Cirka 120 meter söder om planområdet återfinns sjöarna Kolstorpevattnet 

och Vässjevattnet som omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenföre-

komster (övriga sjöar). De två sjöarna har inte analyserats och någon redo-

visning angående aktuell vattenstatus eller mål för vattenstatusen finns inte. 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer över-

skrids eller riskerar att överskridas till följd av ett genomförande av planför-

slaget. 

 

  

Översikt gällande planer. Planen som 
berörs är markerad med blå linje. 
Området som berörs av ändringen är 
markerat med röd linje. 
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Planbeskrivning ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) 

Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 Munkedals kommun  

BEHOVSBEDÖMNING 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Plan-

arbetet är påbörjat under 2017 och bedrivs med ett så kallat standardförfa-

rande, eftersom planförslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av be-

tydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kan an-

tas medföra betydande miljöpåverkan.  

Kommunen har tagit fram en behovsbedömning (171218) för att bedöma om 

förslaget kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § MB).  

Sammanfattning av behovsbedömningen 

Planändringen bedöms vara förenlig med bestämmelserna i miljöbalken. 

Förslaget innebär en ändring av bestämmelse från allmänt ändamål till bo-

städer, kontor och centrumverksamhet och medför ingen skada på natur- 

och kulturvärden i området. Ett genomförande av planändringen bedöms 

inte heller påverka något Natura 2000-område eller innebära överskridande 

av gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget överensstämmer även med 

intentionerna i kommunens översiktsplan. 

Omgivande verksamheter och bostäder bedöms inte heller medföra be-

tydande påverkan på det nyttjande av området som planförslaget innebär.  

Ställningstagande 

Byggnadsnämnden har 2018-02-06 beslutat att den föreslagna planändringen 

inte bedöms medföra någon risk för betydande miljöpåverkan. En 

miljöbedömning ska därför inte genomföras. Länsstyrelsen har i sitt yttrande 

2018-06-04 redovisat att man delar kommunens bedömning. 

Övriga kommunala beslut 

Byggnadsnämnden har 2017-11-13 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag 

att påbörja planarbete. 

2018-05-18 beslutade byggnadsnämnden godkänna upprättade samrådshand-

lingar samt att planförslaget inte medför risk för betydande miljöpåverkan. 

PLANFÖRSLAG 

Mark, terräng, geoteknik, berg 

Förutsättningar 
Huvuddelen av området som berörs av planändringen är bebyggt. På östra 

respektive västra sidan av befintlig byggnad finns parkering för äldreboen-

det. I övrigt utgörs marken av grönytor. Området sluttar från ca +88 meter i 

östra delen av området till ca + 79 i västra delen.  
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ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) Planbeskrivning 

Munkedals kommun  Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar 
De byggnadstekniska förutsättningarna är tidigare utredda. Planförslaget 

medför ingen påtaglig förändring jämfört med nuläge.  

Jorden utgörs i huvudsak morän och berg. Marken bedöms lämplig för sitt 

ändamål och något behov av säkerhetshöjande åtgärder bedöms inte före-

ligga. Det föreligger ingen risk för bristande stabilitet inom området och 

några restriktioner gällande belastning bedöms inte vara nödvändiga att in-

föra i planen. 

Inom området finns inga bergbranter med risk för bergras eller blocknedfall. 

Bebyggelse 

Förutsättningar 
Befintlig byggnad, från1970-talet, är uppförd i två våningar med fasad-

material av rött tegel. Byggnaden är uppförd för äldreboende och använd-

ningen i den gällande planen anger allmänt ändamål. Det finns ca 17 bo-

stadslägenheter i byggnaden. 

Högsta tillåtna byggnadshöjd anges till 7,6 meter. En stor del av området 

anges som prickad mark, d v s mark som inte får bebyggas. 

Förändringar 
Planförslaget innebär att fastigheten ska kunna användas för bostäder, kon-

tor och centrumverksamhet.  Användningsbestämmelsen anges som BKC. 

Efter ombyggnad uppskattas antalet lägenheter komma att uppgå till ca 20.  

Planändringen innebär att huvuddelen av fastigheten Vässje 1:89 ändras från 

användning för allmänt ändamål till användning för bostäder, kontor och 

Jordarter  
Grönt = morän               
Rött = Berg i dagen                                
Gult = Lera 
(Källa: SGU) 

Berört område 
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Planbeskrivning ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) 

Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 Munkedals kommun  

centrumverksamhet. Ingen ny byggrätt skapas i planen utan avgränsning av 

byggrätt i den gällande planen bibehålles. Bestämmelse om ”prickad mark”, 

d v s mark som inte får bebyggas, som anges i den gällande planen förändras 

inte. Även bestämmelse om högsta tillåtna byggnadshöjd som anges till 7,6 

meter i gällande plan bibehålles oförändrad.  

Ändringar av planbestämmelser anges i rött på plankarta och i bestämmel-

sebilagan som finns som en bilaga till denna beskrivning. 

In/utfarter och parkering 

Förutsättningar 
Infart till planområdet sker från väg 165, Norra Bohusvägen, via Aspevägen 

(väg 948) och Jörgens väg. Södra delen av fastigheten nås även via Plantsko-

levägen. En gångväg förbinder Jörgens väg och Plantskolevägen. 

Både Jörgens väg och Plantskolevägen ingår i gemensamhetsanläggningen 

Ga:2, som förvaltas av Hällevadsholms vägförening. 

Ca 20 parkeringsplatser finns idag inom fastigheten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar 
Planförslaget medför ingen påtaglig förändring jämfört med nuläge. Trafi-

ken till fastigheten bedöms komma att bli jämförbar med den nuvarande. 

Parkering för bostäder, kontor och centrumverksamhet bedöms kunna an-

ordnas inom fastigheten. Befintligt antal parkeringsplatser bedöms vara till-

räckligt även efter ombyggnad till bostadslägenheter. 

Huvudtillfart till området är via Aspevägen och Jörgens väg. 
Tillfart finns även via Plantskolevägen 

 

VÄSSJEGÅRDEN 

Parkering i anslutning till Plantskolevägen 
i väster 
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ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) Planbeskrivning 

Munkedals kommun  Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 

Buller, vibrationer 

Förutsättningar 
Regeringen beslutade den 11 maj 2017 om en höjning av riktvärdena för 

buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder 

upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. 

För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 

55 dBA. Ändringen gäller planer påbörjade efter 2 januari 2015. 

Trafiken på Södra Bohusvägen, väg 165, förbi planområdet uppgick 2017 till 

ca 2140 ÅDT, varav ca 250 utgör tung trafik. Skyltad hastighet på den aktu-

ella sträckan är 50 km/h. Avståndet till väg 165 från närmast belägna bo-

stadshus är 60 meter. Avståndet mellan Bohusbanan och närmast belägna 

hus är ca 90 meter. 

  

Förändringar  
För aktuell planändring har ingen särskild bullerutredning tagits fram. I 

samband med detaljplanearbete år 2012 för Vässje 3:1, stationsområdet i 

Hällevadsholm (se ovan), har bullerberäkningar tagits fram (ÅF, 2011-06-

13). Här uppgår avståndet till Bohusbanan till ca 30 meter.  

Området som berörs av aktuell planändring ligger på avsevärt längre avstånd 

från järnväg än planområdet Vässje 3:1. Det bostadshus inom aktuellt plan-

området som ligger närmast järnvägen ligger på 90 meters avstånd. Av den 

tidigare bullerutredningen kan utläsas att maximalnivån 70 dBA överskrids 

inom ett avstånd på 30 meter från järnvägen. Dygnsekvivalentnivåer över 55 

dBA erhålls endast inom själva spårområdet. Tågen håller vid passage av 

området som berörs av planändringen en något högre hastighet, men har på 

grund av närheten till stationsområdet en sänkt hastighet. Med eventuell 

godstågstrafik beräknas både ekvivalent och maximal ljudnivå komma att 

öka. På ca 90 meters avstånd från spåret bedöms dock ingen risk för över-

skridande av riktvärden finnas. 

DP Vässje 3:1 

Aktuell plan, 

DP Vässje 1:19 
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Planbeskrivning ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) 

Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 Munkedals kommun  

Beträffande vägtrafikbuller har en översiktlig beräkning av bullernivåerna ut-

förts enligt Boverkets och SKL:s metod (”Hur mycket bullrar vägtrafi-

ken?”). 

För att ta höjd för sommartrafik har beräkningen baserats på en årsdygnstra-

fik (ÅDT) på 2800 fordon. Vid ett avstånd av 60 meter från väg 165 ligger 

ekvivalentnivån på 51 dBA, vilket innebär att det inte finns någon risk för 

överskridande av riktvärden för buller, varken gällande maximal- eller ekvi-

valentnivåer. 

Även om trafiken på väg 165 skulle dubbleras (ÅDT 5500) kommer ekviva-

lentnivån fortfarande att understiga 55dBA ekvivalentnivå. Någon risk för 

störningar av buller från vägtrafiken bedöms alltså inte heller föreligga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då marken inom området som berörs utgörs av moränmark bedöms ingen 

större risk för störningar av vibrationer föreligga. I planförslaget har dock 

införts en bestämmelse som anger att ”Nya bostadsbyggnader ska utföras så att 

vibrationer inte överskrider 0,4 mm/s”. 

 

Översiktlig bullerberäkning för aktuell byggrätt inom område som berörs av planändringen – ÅDT 2800 respektive 5 500 
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ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) Planbeskrivning 

Munkedals kommun  Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 

Risker – farligt gods 

Planområdet ligger i Bohusbanans närområde vilket innebär att tågtrafiken 

kan utgöra en risk för människor inom planområdet. 

I det PM som länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Trafik-

verket har upprättat angående dimensionerande trafik och riskbedömning 

för Norra Bohusbanan (2012-05-10) anges att det på aktuell sträcka bör för-

utsättas att en dygnstrafik med tio persontåg och ett godståg sker. I dagslä-

get sker inga godstransporter genom Hällevadsholm på Bohusbanan. Bo-

husbanan ska dock i likhet med annan järnväg vara tillgänglig för transporter 

av farligt gods. Alternativa spår till Bohusbanan saknas. 

Länsstyrelsens bedömning är att den eventuella trafik som kan bli aktuell på 

Norra Bohusbanan kommer att vara så begränsad att någon systematisk riska-

nalys normalt inte behöver göras med avseende på farligt gods. Dock ska en 

grundläggande bedömning av riskerna göras eftersom det inom området som 

berörs av planändringen finns bostadshus på ett avstånd närmre än 150 meter. 

Bohusbanan passerar genom Hällevadsholm som är ett etablerat samhälle 

med bebyggelse som på flera ställen ligger närmare Bohusbanan än 30 me-

ter. Den sträcka av järnvägen som passerar förbi planområdet är rak och 

saknar kurvor vilket minskar risken för urspårning markant. 

På följande sida redovisas statistik angående hur långt från spårmitt som ur-

spårade tåg har hamnat vid faktiska olyckor. 

Redovisningen pekar på att endast cirka 4 % av urspårade tåg hamnar på ett av-

stånd över 15 meter från spårmitt i händelse av en olycka. Marknivån på den ak-

tuella platsen sluttar från planområdet mot järnvägsspåret. Detta innebär att ris-

ken för att urspårade tåg skulle hamna längre från spårmitt minskar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riskhanteringsavstånd 
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Planbeskrivning ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) 

Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 Munkedals kommun  

 
Statistik på vilket avstånd urspårade tåg har hamnat från spårmitt 
 

På aktuell sträcka finns endast ett enkelspår vilket innebär att det inte före-

kommer växlar samt att ett urspårat tåg inte kan kollidera med ett mötande 

tåg på ett intilliggande spår där tåget kommer i motsatt riktning. 

Dessutom så ligger Hällevadsholms station på ett avstånd av ca 500 meter 

från planområdet och de tåg som idag trafikerar sträckan stannar vid stat-

ionen vilket innebär att tågens verkliga hastighet på den aktuella sträckan 

ligger under de hastighetsnivåer som är tillåtna.  

Med tanke på den låga sannolikheten för att urspårade tåg hamnar på ett av-

stånd som överstiger 15 meter tillsammans med att det endast finns enkel-

spår, den reducerade hastigheten samt den plana marken bedömer kommu-

nen att det inte är motiverat att vidta några riskreducerande åtgärder. 

Teknisk försörjning 

Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten 

och avlopp och fastigheten är ansluten till det kommunala Va-systemet.  

Anslutningspunkt till kommunala VA-ledningar finns i nordvästra delen av 

fastigheten. 

Avfallshantering ska följa kommunens riktlinjer och tillgängligheten för 

sophämtningsfordon kommer att beaktas. 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för underliggande plan har gått ut. Den nya genomfö-

randetiden för planändringen slutar 5 (fem) år efter det att planen vunnit 

laga kraft. 

Huvudmannaskap 

Ingen allmän plats finns inom området.  

VA-anslutningspunkt i nordvästra delen 
av fastigheten 
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ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) Planbeskrivning 

Munkedals kommun  Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 

Ansvarsfördelning 

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för genomförande och under-

håll. Fastighetsägaren ansvarar också för iordningställande av parkering för 

tillkommande bostäder inom området. 

Eventuell flytt av ledningar i samband med ombyggnad bekostas av fastig-

hetsägaren. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 

Munkedals kommun avser försälja fastigheten Vässje 1:89 efter att planänd-

ringen vunnit laga kraft. 

Gemensamhetsanläggning 

Fastigheten Vässje 1:89 ingår i Hällevadsholms vägförening som förvaltar 

gemensamhetsanläggningen Ga:2. Vägföreningen ansvarar för vägar, gång-

vägar, vägbelysning och lekplatser. 

Vässje 1:89 ingår även i gemensamhetsanläggningen för parkeringsyta (Ga:3) 

belägen på norra sidan av Jörgens väg. Övriga ingående fastigheter är Vässje 

1:102, 1:103 och 1:111. 

Servitut och rättigheter 

Vässje 1:89 har servitut för väg (1430-93/40.1) som belastar fastigheten 

Vässje 1:102 och Vässje 1:103. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gemensamhetsanläggningar  och 
rättigheter 
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Planbeskrivning ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) 

Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 Munkedals kommun  

Ekonomiska och tekniska frågor 

Plankostnader 

Detaljplanearbetet bekostas av Munkedals kommun. 

Anslutningsavgifter 

Planområdet ska även fortsättningsvis vara anslutet till det kommunala vat-

ten-, spillvatten- och dagvattennätet.  

Anslutningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten betalas av fastig-

hetsägare/exploatör enligt den vid tillfället gällande taxan. 

Drift och underhåll – vägar 

Kostnader för skötsel av lokalvägar som utgör tillfart till det aktuella områ-

det belastar Hällevadsholms vägförening. Föreslagen planändring medför 

ingen förändring. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Tidplan – planförfarande för planändringen 

Samråd kring detaljplanen har skett med länsstyrelsen, myndigheter, kom-

munala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som 

föreslås i planen.  

Planförfarandet för ändringen av detaljplanen är standardförfarande och 

förslaget kommer att ställas ut för granskning. Därefter kan kommunen be-

sluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljpla-

nen laga kraft. 

Målsättningen är att följande tidplan ska kunna följas för planändringen vid 

ett standardförfarande: 

Aug 2018    Granskning av planförslag 

September 2018  Godkännande av detaljplan 

November 2018  Antagande av detaljplan 

December 2018  Laga kraft 

Medverkande i planarbetet 

Planändringen har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Karin Bjel-

kenäs, landskapsarkitekt och Linda Hansson, planeringsarkitekt. 

Planförslaget har handlagts av Mats Tillander, samhällsbyggnadschef  och  

Lisa Gunnarsson, planhandläggare på Munkedals kommun. 

JUSTERING 
Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget och planhand-

lingarna inkommit som föranlett några förtydligande och justeringar. Ge-

nomförda ändringar av planen är av sådan karaktär att det inte krävs en ny 

utställning. 
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ÄDP, Fastigheten Vässje 1:19 m fl (Vässje 1:89) Planbeskrivning 

Munkedals kommun  Antagandehandling 2018-08-15, just. 2018-10-17 

Planhandlingarna har justerats enligt följande: 

 Planens syfte har förtydligats. Användningsbestämmelsen C har in-

förts för att ge möjlighet för centrumverksamhet. 

 De geotekniska förhållandena har förtydligats liksom risken för 

blocknedfall. 

 Vibrationsförhållanden har belysts och en ny bestämmelse har in-

förts. 

  

 

Mats Tillander   Karin Bjelkenäs 
Munkedals kommun  Rådhuset Arkitekter AB 
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Ny bestämmelse  införs -

BKC – Bostäder, kontor, 

centrumverksamhet 

ÄNDRING AV 
Förslag till ändring och utvidgning av 
Byggnadsplan för Hällevadsholm 

Fastigheten Vässje 1:19 m fl 
Munkedals kommun               2018-08-15, 
                                    Justerad 2018-10-17 

Bestämmelse upphävs 
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SKYDD MOT STÖRNINGAR 
Nya bostadsbyggnader ska uppföras så att vibrationer inte överskrider 0,4 mm/s 
 
GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden  för planändringen slutar fem år efter det att planändringen 
vunnit laga kraft 
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Örslag till  

 

 

 

 

 

 

 

 

BK  

ÄNDRING AV  
Förslag till ändring och utvidgning av 
Byggnadsplan för Hällevadsholm 

Fastigheten Vässje 1:19 m fl 
Munkedals kommun               Dnr: BN 2017-0272 

Upprättad  2018-08-15 
Justerad      2018-10-17 
                              
Munkedals kommun                      Rådhuset Arkitekter      
    
                                                                                                    
Mats Tillander                         Karin Bjelkenäs                          
Sektorschef samhällsbyggnad       Landskapsarkitekt   

Gällande plankarta. Planen är fastställd av länsstyrelsen 1974-02-20 och gäller tillsvidare. Inom område markerat med röd 

användningsgräns gäller ny användningsbestämmelse. Plankartan ovan har skala 1:2500 (vid utskrift A3-format). 

 

 

 

 

 

(Bestämmelse upphävs) 

NYA PLANBESTÄMMELSER               
Gränser (4 kap 5§ 1) 
 

                          Ny användningsgräns 

 
Användning av kvartersmark (4 kap 5§3)                                                                   
 

                           Bostäder, kontor, centrumverksamhet 
 

Skydd mot störningar (4 kap 12§) 
 

Nya bostadsbyggnader ska utföras så att vibrationer 
inte överskrider 0,4 mm/s. 
 

Genomförandetid (4 kap 21§) 
 

Genomförandetiden för planändringen slutar fem år 
efter det att planändringen vunnit laga kraft. 

 
 
 

UPPLYSNING: 
Fastigheten som berörs av planändringen har 
fastighetsbeteckningen Vässje 1:89 

 

BKC  
BKC  

Antagandehandling 

 

PLANKARTA 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 240    Dnr: KS 2018-404    
 
Digital agenda SML 
 
Sammanfattning 
 
Sotenäs kommun har tagit fram ett förslag till gemensam Digital Agenda för 
SML-kommunerna. Förslaget har tagits fram på uppdrag av kommuncheferna 
och i samverkan med ISG (IT samverkansgrupp inom SML) samt SML-IT. Vidare 
har gjorts intervjuer med utvalda chefer och ett remissförfarande till berörda 
förvaltningar inom SML. Syftet med den Digitala Agendan är att beskriva 
kommunernas strategiska förhållningssätt till digitalisering.  
 
Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en 
effektiv verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till 
att bättre möta krav och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i 
kommunen.  
Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få 
tag i och behålla resurser genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som 
kan digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid för det mänskliga mötet och 
att använda kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver 
kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt.  
 
SML:s digitala agenda ska bidra till en: 

 enklare vardag för privatpersoner och företag  
 smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet  
 högre kvalité och effektivitet i verksamheten  

 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-19. 
Förslag till Digital Agenda 2019-2022. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2022.  
 

Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): ändring att Digital Agenda sträcker 
sig ett år över mandatperioden, till och med 2023. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen med fleras ändringsyrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2023.  
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  2018-10-19 Dnr: KS 2018-404
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Digital Agenda 2019-2022  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2022.  
 
Sammanfattning  
Sotenäs kommun har tagit fram ett förslag till gemensam Digital Agenda för SML-
kommunerna. Förslaget har tagits fram på uppdrag av kommuncheferna och i 
samverkan med ISG (IT samverkansgrupp inom SML) samt SML-IT. Vidare har gjorts 
intervjuer med utvalda chefer och ett remissförfarande till berörda förvaltningar inom 
SML. Syftet med den Digitala Agendan är att beskriva kommunernas strategiska 
förhållningssätt till digitalisering.  
 
Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en effektiv 
verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till att bättre 
möta krav och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i kommunen.  
Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få tag i 
och behålla resurser genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som kan 
digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid för det mänskliga mötet och att 
använda kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver 
kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt.  
 
SML:s digitala agenda ska bidra till en: 
 enklare vardag för privatpersoner och företag  
 smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet  
 högre kvalité och effektivitet i verksamheten  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Initialt kostar digitala verktyg i investering och tid för införande. Rätt digitala verktyg 
och rätt använda ska på lite sikt medföra frigörande av resurser och tid samt höja 
kvaliteten i utförda tjänster.  

Folkhälsa 
Digitala tjänster ökar tillgängligheten till den kommunala servicen. Fler kan använda 
kommunala tjänster vid tidpunkter som passar dem själva. 

 
 
 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Sotenäs kommun 
Administrative chefen 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommundirektör 
Kommunledningskontoret  
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DIGITAL AGENDA 

FÖR SML  

(Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommun)  

2019 – 2022  
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Sammanfattning  

Kommunen är en viktig samhällsbyggare. Att skapa bra förutsättningar för jobbtillväxt och 

företagande med digitala lösningar som förenklar vardagen för både medborgare och 

näringsliv står högt på agendan.   

Människor i kommunen ska känna närhet till varandra, ges förutsättningar för lärande och 

kunna ingå i sociala nätverk liksom att kultur och föreningsliv ska blomma. Lika viktigt är 

värnandet om miljön och att nästa generation får leva i en kommun som är hållbar och 

attraktiv för människor att bo och verka i.  

  

Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en effektiv 

verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till att bättre möta krav 

och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Digitalisering är också 

ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få tag i och behålla resurser genom att 

vara en attraktiv arbetsgivare där det som kan digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid 

för det mänskliga mötet och att använda kompetensen i organisationen på rätt sätt.  

 För att lyckas behöver kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt. 

Det ska bygga på målgruppernas behov och vara effektiva för både externa och interna 

användare. Digitaliseringen ska också stödja en smartare och öppnare förvaltning där digitala 

tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsvalet i kommunens kontakter med 

dem som bor, besöker och verkar i kommunen. Med hjälp av digitaliseringen vill kommunen 

även möjliggöra ett innovativt funktionellt arbetssätt som ger en ökad delaktighet och nytta 

samt kan bidra till en hållbar tillväxt och minskad miljöpåverkan.  Syftet med detta dokument 

är att beskriva kommunens strategiska förhållningssätt till digitalisering.   

 

Vi lever i en tid då e-samhället utvecklas och etableras. Internet och informationstekniken 

påverkar alla samhällsområden med väldig kraft. E-samhället omfattar utnyttjande av 

informationsteknik (IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. E-samhället 

utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, det 

vill säga e-förvaltning. E-förvaltning är så mycket mer än en fråga om IT. Tekniken är en 

resurs som rätt utnyttjad förenklar för privatpersoner och företag, stödjer effektivitet, kvalitet 

och samverkan samt bidrar till att utveckla demokrati, organisationer och arbetssätt. Med 

utgångspunkt i olika individers behov behöver denna resurs utnyttjas på bästa sätt i den 

pågående moderniseringen av offentlig sektor. 

 

  

 Vision  

Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras för att frigöra resurser till kärnverksamheten.  

   

 

Mål  
SML:s digitala agenda ska bidra till en:  

- Enklare vardag för privatpersoner och företag  

- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet - 

Högre kvalité och effektivitet i verksamheten  
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Bakgrund  

2010 tog EU fram en långsiktig strategi för tillväxt, Europa 2020, där den digitala agendan är 

ett av sju huvudinitiativ för att möta Europas framtida utmaningar. Den digitala agendan har 

ambitionen att ta ett helhetsgrepp kring hur IT kan vara ett verktyg för att effektivisera och 

stimulera tillväxt samtidigt som det kan ge ett rikare och bättre vardagsliv för alla som bor, 

besöker och verkar i kommunen. EU kommissionen uppmanar alla intressenter i Europas 

digitala strategier att samverka för att säkerställa Europas plats i en globalt konkurrensutsatt 

digital framtid.  

  

2011 presenterades IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Alla län och 

regioner i Sverige har därefter signerat avsiktsförklaringen om att ta fram en regional digital 

agenda. Den nationella digitala agendan spänner över alla politikområden. Den digitala 

agenda för Sverige är en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser 

ska användas bättre. Under 2017 presenterade regeringen en strategi för hur 

digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det 

övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter.  

  

Västra Götalands regionala digitala agenda ”Smart region västra Götaland” antogs 2015 

tillsammans med en handlingsplan. Syftet med den regionala digitala agendan är att påverka 

digitaliseringens utveckling för länet på ett sätt som främjar digitalisering i människans tjänst. 

Målet med den regionala digitala agendan är att Västra Götaland ska vara i världsklass på att 

använda digitaliseringens möjligheter. För att leva upp till ambitionerna utifrån de nationella 

och regionala initiativen krävs aktiviteter på kommunal nivå.  
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Kommunernas utmaningar  

Kommunerna står inför stora prövningar de kommande åren med en åldrande befolkning och 

krav på ökad samhällsservice tillsammans med en begränsad ekonomi. Samtidigt ökar 

förväntningarna från den nya generationen på att kommunal service ska kunna erbjudas på ett 

tidsenligt sätt med hjälp av modern teknik.  

  

Om kommunerna ska klara att leverera förväntad samhällsservice under dessa förutsättningar 

krävs en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare arbetsmetoder som kommer alla 

till del. En stor utmaning är även att utveckla och behålla medarbetare samt att rekrytera 

kompetent personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare i en tid när konkurrensen om kompetent 

personal ökar blir allt viktigare. Att lyckas med digitaliseringen krävs ett gott digitalt 

ledarskap och för att leva upp till den digitala agendan krävs uthållighet, engagemang, 

kompetens, resurser och viljan att förändra och förbättra.  

 

Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina 

ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala 

kontaktvägar. Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa 

förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens 

finansiering, globalisering och minska klimatpåverkan. Genom att utnyttja IT och information 

på ett smart sätt kan servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjas, innovationskraften 

och delaktigheten stödjas. E-samhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk 

verksamhetsutveckling med stöd av IT. 

Det handlar både om att arbeta långsiktigt och vara följsamma i en mycket snabbt föränderlig 

digital värld. Agendan är en strategisk vägledning – ett övergripande måldokument – som 

kommunerna i SML kan samlas kring i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

 

Genomförande  
Med en effektiv service ska kommunen möta de förväntningar, krav och önskemål kring 

kommunal service som alla som bor, besöker och verkar i kommunen rimligen kan ha på 

kommunen. Kommunen har ett ansvar att förenkla kontakten med kommunens olika 

verksamheter med privatpersoner, organisationer och företagare på ett säkert och 

lättillgängligt sätt samt att erbjuda information om verksamheten för att öka kunskapen, 

samhällsengagemanget, insynen och inflytandet. Förvaltningarna ska verka för öppenhet, 

insyn, rättssäkerhet samt förenkla tillgången till offentlig information. En öppen förvaltning 

främjar konkurrens, tillväxt, valfrihet och innovation i kommunen.  

Det ska vara enkelt för alla att ta tillvara sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter.  

  

För att digitaliseringen ska implementeras i verksamheten som ett verktyg behövs det en ökad 

digital kompetens på alla nivåer i offentlig sektor, från politisk ledning till alla anställda. Att 

ge rätt förutsättningar genom både system, hårdvara och processer men även praktisk kunskap 

om hur man använder tekniken är en grundförutsättning för att digitaliseringen ska ge de 

effekter som önskas. För att uppnå en effektiv E-förvaltning finns några viktiga områden som 

behöver utvecklas som till exempel digital trygghet och säkerhet, digital ledning och styrning 

samt digital infrastruktur.  
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För att alla användare ska kunna ta del av, nyttja och påverka den digitala informationen blir 

det allt mer viktigt att alla har tillgång till internet och kan använda de tjänster och funktioner 

som erbjuds via internet. För att nå de önskade effekterna med digitaliseringen behöver därför 

kommunen medverka till att minska det digitala utanförskapet. Kommun ska även verka för 

standardiserad informationshantering, förbättrad informationssäkerhet samt att 

verksamhetsutveckling och automatiseringar inom verksamheten gynnar invånare, 

besökanden, företagare och egen personal samt att detta arbete präglas av ett hållbart (socialt, 

ekologiskt, ekonomiskt) och aktivt förhållningssätt.  

Kommunen ska nyttja den potential som modern teknik erbjuder för att utveckla ett breddat 

och fördjupat lärande såväl individuellt som tillsammans med andra, genom hela livet. 

Kommunen behöver utveckla förmågan att använda digitala verktyg som medel för ökat 

lärande och måluppfyllelse. Det förutsätter att anställda har god insikt och digital kompetens.  

Digitalisering kan bidra till att skapa en likvärdig utbildning där digitala klyftor minskar och 

kompetensen stärks. Det räcker inte att ha tillgång till IT-infrastruktur, för att kunna ta vara på 

möjligheter och möta utmaningar krävs ett systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete, ökad 

digital kompetens, ett tillåtande klimat för nytänkande och innovationer samt ett progressivt 

pedagogiskt ledarskap.   

  

Kommunen ska underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt 

utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

Genom att ta tillvara möjligheterna med digitaliseringen kan tryggheten och kvalitén öka och 

resurserna används effektivare. Syftet är att förbättra människors hälsa, delaktighet och 

självständighet samt bidra till goda arbetsförhållanden för kommunens personal.  

  

Genom att arbeta effektivt med digitalisering som ett naturligt verktyg för att utveckla 

verksamheterna kan alla organisationer minska sin miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön, öka 

sin effektivitet och sänka sina kostnader. För att uppnå detta ska verksamheterna samverka 

med och genom SML-IT (SML:s gemensamma IT-funktion).  
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Styrning och ansvar  

Omställningen och utvecklingen mot e-samhället är komplex och omfattande därför krävs en 

tydlighet i ansvarsfördelning och styrning.  

  

Beslut:  

- Kommunfullmäktige beslutar om strategidokumentet Digital Agenda för SML   

2019-2022.   

- Kommunchef ansvarar för genomförandet av den digitala agendan.   

  

  

SML-gemensamt:   

a) ISG (IT samverkansgrupp) uppdrar till SML-IT att föreslå en gemensam 

processbeskrivning och metod för förvaltningarnas handlingsplaner innehållande 

bland annat: aktivitet, ansvarig, budget, period, samordningskrav, resultatuppföljning, 

utvärdering och revidering. ISG fastställer processbeskrivningen.  

  

b) ISG inklusive kommuncheferna, samordnar, sammanställer, prioriterar, periodiserar 

och beslutar årligen om en SML-gemensam handlingsplan.  

  

c) SML-IT avsätter/ansöker om resurser för SML-gemensamma insatser och aktiviteter. 

SML-IT samverkar med berörda förvaltningar.  

  

d) ISG ansvarar för att den digitala agendan revideras inför kommande mandatperiod 

(2023-2026).  

  

 

Kommunvis:  

a) Kommunchef initierar årligen framtagning av handlingsplaner hos berörda 

förvaltningar enligt processbeskrivningen.  

  

b) Kommunens förvaltningar tar fram och genomför handlingsplaner i samarbete med 

Digitaliseringsråd och SML-IT. Kommunchefens ledningsgrupp samordnar 

handlingsplanerna och kommunchef beslutar om kommunens handlingsplaner.  

  

c) Kommunens Digitaliseringsråd säkerställer att den digitala agendan kommuniceras 

och samordnar SML-gemensamma aktiviteter i den egna kommunen. 

Digitaliseringsrådet fungerar även som ett stöd till förvaltningarna i arbetet med 

framtagning, genomförande och utvärdering av förvaltningarnas aktiviteter.  

  

d) Kommunstyrelsen informeras löpande om måluppfyllnad i samband med 

måluppföljningen.  
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Årshjul:  

a) November-december: Kommunchef initierar revidering/redovisning av utfall av 

handlingsplaner hos berörda förvaltningar.  

  

b) Januari-Mars: Kommunchef (med stöd av SML-IT, Digitaliseringsråd och 

ledningsgrupp) beslutar om respektive handlingsplan och föreslår budget för 

nästkommande år i samband med budgetberedningens arbete.  

  

c) Januari – December: Utfall presenteras löpande till kommunstyrelsen i samband med 

rapportering av måluppfyllelse.  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enligt uppdrag  

Tomas Larsson  

Näringslivsutvecklare  

Sotenäs kommun  

284



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 241    Dnr: KS 2018-370    
 
Svar på motion om inköp av lokalt producerade livsmedel 
 
Sammanfattning 
 
Kristdemokraterna i Munkedal vill att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheterna för förvaltningen att prioritera inköp av lokalt 
producerat livsmedel. 
 
Ett av Kommunfullmäktiges mål för 2016 och 2017 var ”ökat inköp av lokala 
livsmedel”. För 2018 finns inte detta mål men kostenheten fortsätter det 
påbörjade arbetet. En utredning för att snabba upp detta arbete välkomnas. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-23. Motion från 
Kristdemokraterna om inköp av lokalt producerade livsmedel. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda hur inköp av lokalt producerade livsmedel kan prioriteras. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda hur inköp av lokalt producerade livsmedel kan prioriteras. 
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Motion – inköp av lokalt producerade livsmedel 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
hur inköp av lokalt producerade livsmedel kan prioriteras. 

Sammanfattning 
Kristdemokraterna i Munkedal vill att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheterna för förvaltningen att prioritera inköp av lokalt 
producerat livsmedel. 
 
Ett av Kommunfullmäktiges mål för 2016 och 2017 var ”ökat inköp av lokala 
livsmedel”. För 2018 finns inte detta mål men kostenheten fortsätter det påbörjade 
arbetet. En utredning för att snabba upp detta arbete välkomnas. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Utredningen kostar endast arbetstid. Att öka andelen lokalt producerade livsmedel 
kan leda till ökade kostnader även om miljöpåverkan och transportarbetet minskar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 242    Dnr: KS 2018-408    
 
Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplats i Hedekas 
 
Sammanfattning 
 
Jennet Redjepova, Hedekas med flera föreslår i ett medborgarförslag att 
lekplatsen i anslutning till Daliavägen rustas upp och anpassas till yngre barn. 
 
Det finns tre lekplatser i Hedekas – skolan, förskolan och Daliavägen. 
Lekplatserna på skolan och förskolan har rustats upp och är tillgängliga för 
allmänheten på ”icke verksamhetstid”, dvs kvällar, helger och i vissa fall lov. 
 
Lekplatsen på Daliavägen är sliten och ska enligt förvaltningens planer rustas 
upp med nya lekredskap etc. under våren 2019. Lekplatsen kommer då att 
utformas som en lekplats för de mindre barnen.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-07. 
Medborgarförslag om upprustning av lekplats i Hedekas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Kenneth Franke 
Enhetschef Park o Skog 

Medborgarförslag – uppdaterad lekplats i Hedekas 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget 

Sammanfattning 
Jennet Redjepova, Hedekas med flera föreslår i ett medborgarförslag att lekplatsen i 
anslutning till Daliavägen rustas upp och anpassas till yngre barn. 
 
Det finns tre lekplatser i Hedekas – skolan, förskolan och Daliavägen. Lekplatserna 
på skolan och förskolan har rustats upp och är tillgängliga för allmänheten på ”icke 
verksamhetstid”, dvs kvällar, helger och i vissa fall lov. 
 
Lekplatsen på Daliavägen är sliten och ska enligt förvaltningens planer rustas upp 
med nya lekredskap etc under våren 2019. Lekplatsen kommer då att utformas som 
en lekplats för de mindre barnen.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Upprustningen ryms inom ordinarie anslag. 

Barnkonventionen 
Viktigt att barn får goda möjligheter att leka och umgås 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Jennet Redjepova, Hedekas 
Enhetschef Park o Skog 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 243    Dnr: KS 2018-350    
 
Svar på medborgarförslag om cykelväg förbi Alnässjön 
 
Sammanfattning 
 
Therese Karlsson, Hällevadsholm föreslår i ett medborgarförslag att det satsas 
mer på cykelvägar i kommunen. Som exempel nämns behov av cykelväg längs 
gamla E6an från Svarteborg norrut förbi Alnässjön. 
 
Munkedals kommun och Trafikverket satsar en del på utbyggnad av GC-vägar. 
Kommunen har byggt GC-banor i anslutning till Munkedals- och 
Kungsmarksskolorna för att säkra skolvägar (2018). Kommunen och Trafikverket 
tillsammans kommer att anlägga GC-bana längs Stalevägen för att allmänt 
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (2019?). Trafikverket 
byggde (2017) om genomfarten i Hällevadsholm så att en rejäl förbättring av 
trafiksäkerheten erhölls. Kommunen utreder förutsättningarna för att anlägga en 
GC-väg ut till Gårvik. 
Munkedals kommun kommer att fortsätta satsningen på utbyggnad av GC-vägar. 
Principen är att det i första hand satsas på skolvägar och väl trafikerade stråk. 
En eventuell utbyggnad mot och förbi Alnässjön förutsätter ett samarbete med 
såväl Trafikverket som Tanums kommun eftersom vägen är Trafikverkets och 
kommungränsen mot Tanum går i anslutning till sjön. Denna sträcka tillhör dock 
inte de mest prioriterade. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-17. 
Medborgarförslag om cykelväg förbi Alnässjön. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att satsa på en GC-
väg förbi Alnässjön men informerar om att satsningen på GC-vägar 
kommer att fortsätta. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att satsa på en GC-
väg förbi Alnässjön men informerar om att satsningen på GC-vägar 
kommer att fortsätta. 
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Medborgarförslag – fler cykelvägar i kommunen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att satsa på en GC-väg förbi 
Alnässjön men informerar om att satsningen på GC-vägar kommer att fortsätta. 

Sammanfattning 
Therese Karlsson, Hällevadsholm föreslår i ett medborgarförslag att det satsas mer 
på cykelvägar i kommunen. Som exempel nämns behov av cykelväg längs gamla 
E6an från Svarteborg norrut förbi Alnässjön. 
 
Munkedals kommun och Trafikverket satsar en del på utbyggnad av GC-vägar. 
Kommunen har byggt GC-banor i anslutning till Munkedals- och Kungsmarksskolorna 
för att säkra skolvägar (2018). Kommunen och Trafikverket tillsammans kommer att 
anlägga GC-bana längs Stalevägen för att allmänt förbättra trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter (2019?). Trafikverket byggde (2017) om genomfarten i 
Hällevadsholm så att en rejäl förbättring av trafiksäkerheten erhölls. Kommunen 
utreder förutsättningarna för att anlägga en GC-väg ut till Gårvik. 
 
Munkedals kommun kommer att fortsätta satsningen på utbyggnad av GC-vägar. 
Principen är att det i första hand satsas på skolvägar och väl trafikerade stråk. 
 
En eventuell utbyggnad mot och förbi Alnässjön förutsätter ett samarbete med såväl 
Trafikverket som Tanums kommun eftersom vägen är Trafikverkets och 
kommungränsen mot Tanum går i anslutning till sjön. Denna sträcka tillhör dock inte 
de mest prioriterade. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommunal kostnad för utbyggnad av GC-vägar. Möjlighet till statsbidrag finns i vissa 
fall. 

Folkhälsa 
Motion och förbättrad trafiksäkerhet främjar folkhälsan 

Miljö 
Om fler ”vågar” cykla istället för att ta bilen har det en positiv effekt på miljön. 
Själva byggandet kan dock påverka miljön negativt. Åkermark kan komma att tas i 
anspråk för GC-vägar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: Förslagsställaren 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschefen Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 244    Dnr:    
 
Ombyggnadsåtgärder Utvecklingscentrum 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska lämna externt inhyrda lokaler 
senast när kontrakten löper ut. Samtidigt finns behov av att flytta kommunal 
verksamhet från kommunala lokaler, tex Örekilsgården, för att nå andra 
kommunalt uppsatta mål, tex att få fram bostäder. 
 
För att kunna genomföra denna ”flyttkedja” krävs att lokaler i 
Utvecklingscentrum ställs i ordning. Beslutade anslag är inte tillräckliga för att 
genomföra detta och samtidigt genomföra beslutade underhållsåtgärder. 
 
Åtgärder som bör vidtagas är i byggnaderna i Utvecklingscentrum: 

- Hus 4: Ombyggnad till lektionssalar, omklädningsrum etc, kostnad ca 
2000 tkr. Alternativet är nybyggnation på ny plats för ca 12 mnkr eller i 
byggnad 19 för ca 10 mnkr. 

- Hus 13: Byggs om för administration inom AME, som flyttar från 
Pipfabriken och Paviljongen. Kostnaden bedöms till 2 mnkr och är till stor 
del tillgänglighetsanpassningar. 

- Hus 18: Vinkeln byggs om till AME-verksamhet. Kostnad ca 3 mnkr och är 
dels anpassningar för ”deltagarna”, dels tillgänglighetsanpassningar.  

- Hus 38 (Sporren-övervåningen): Möjlighet finns att bygga om 
övervåningen från boenderum till 4 grupprum för konferensverksamhet 
mm. Kostnaden bedöms uppgå till 1 100 tkr. 

 
Medel kan omdisponeras från följande konton i 2018 års budget.: 

- Proj 1109 Tillbyggn Kunskapens Hus – 1000 tkr 
- Proj 1114 Kungsmarkskolans kök/cafe – 2000 tkr 

 
Kommunfullmäktige bör anslå ytterligare 4,0 mnkr i 2019 års budget för 
åtgärder i Utvecklingscentrum. Detta är en förutsättning för att flyttkedjan ska 
fungera. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-26.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 
2000 tkr från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
 

 Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
 

 Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i 
Sporren. 

 

298



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 244 
 
Protokollsanteckning 
 
Ann-Sofie Alm (M) återkommer i fullmäktige 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 
2000 tkr från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
 

 Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
 

 Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i 
Sporren. 

  

299

linand001
Rektangel



 

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 

 
 

  
  2018-11-26 Dnr: KS 2018-566
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 

Ombyggnadsåtgärder Utvecklingscentrum 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 2000 tkr 
från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska lämna externt inhyrda lokaler 
senast när kontrakten löper ut. Samtidigt finns behov av att flytta kommunal 
verksamhet från kommunala lokaler, tex Örekilsgården, för att nå andra kommunalt 
uppsatta mål, tex att få fram bostäder. 
 
För att kunna genomföra denna ”flyttkedja” krävs att lokaler i Utvecklingscentrum 
ställs i ordning. Beslutade anslag är inte tillräckliga för att genomföra detta och 
samtidigt genomföra beslutade underhållsåtgärder. 
 
Åtgärder som bör vidtagas är i byggnaderna i Utvecklingscentrum: 

- Hus 4: Ombyggnad till lektionssalar, omklädningsrum etc, kostnad ca 2000 tkr. 
Alternativet är nybyggnation på ny plats för ca 12 mnkr eller i byggnad 19 för 
ca 10 mnkr. 

- Hus 13: Byggs om för administration inom AME, som flyttar från Pipfabriken och 
Paviljongen. Kostnaden bedöms till 2 mnkr och är till stor del 
tillgänglighetsanpassningar. 

- Hus 18: Vinkeln byggs om till AME-verksamhet. Kostnad ca 3 mnkr och är dels 
anpassningar för ”deltagarna”, dels tillgänglighetsanpassningar.  

- Hus 38 (Sporren-övervåningen): Möjlighet finns att bygga om övervåningen 
från boenderum till 4 grupprum för konferensverksamhet mm. Kostnaden 
bedöms uppgå till 1 100 tkr. 

 
Medel kan omdisponeras från följande konton i 2018 års budget.: 

- Proj 1109 Tillbyggn Kunskapens Hus – 1000 tkr 
- Proj 1114 Kungsmarkskolans kök/cafe – 2000 tkr 

 
Kommunfullmäktige bör anslå ytterligare 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder i 
Utvecklingscentrum. Detta är en förutsättning för att flyttkedjan ska fungera. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ytterligare ombyggnader i Utvecklingscentrum. Där går fler elever nu än någonsin 
tidigare men väldigt få bor på anläggningen. Dessa inackorderingsrum behöver 
byggas om till annat eller rivas. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadschefen 
Sektorchef Barn och utbildning 
Ekonomichef 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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