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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 
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  2017-11-09 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Josef Karlsson 
Planhandläggare 
Plan- och byggenheten 

Yttrande om förslag på uppdaterad bevarandeplan 
samt information om skydd av Natura 2000-området 
Örekilsälven i Munkedal kommun 

Förslag till beslut 
Munkedals kommun ser positivt på att Örekilsälven skyddas och bevaras. 
 
Munkedals kommun motsätter sig dock en reservatsbildning inom områden som i 
gällande översiktsplan markerats för utveckling, har detaljplaner/byggnadsplaner 
(eller liknande) som vunnit laga kraft eller inom område med pågående 
detaljplanearbete samt befintlig bebyggelse. 
 
Munkedals kommun anser att det ska framgå vem eller vilka som kommer ansvara 
för och finansiera de åtgärder som föreslås i bevarandeplanen. 
 
Munkedals kommun motsätter sig åtgärder i förslaget till uppdaterade 
bevarandeplanen som förhindrar byggnation på områden som omfattas av 
detaljplaner/byggnadsplaner som tidigare vunnit laga kraft.  
 
Munkedals kommun motsätter sig också de åtgärder som förhindrar eller försvårar 
fortsatt planläggning av områden med pågående detaljplaneprocesser eller som i 
gällande översiktsplan markerats som utvecklingsområde av olika slag.  
 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har under 2017 uppdraget att uppdatera bevarandeplanerna till länets 
Natura 2000-områden, däribland Örekilsälven. Länsstyrelsen informerar också att 
arbete pågår med att bilda ett naturreservat kring älven, nedströms Kärnsjön, och 
att ett utredningsområde har avgränsats. Den slutgiltiga gränsdragningen för ett 
naturreservat är ännu inte färdigutrett utan fortsätter genom kontakt med 
markägare inom området. När gränserna fastslagits påbörjar processen med 
värdering av mark och förhandling om ersättning.  
 
Förslaget på uppdaterad bevarandeplan och bildande av naturreservat innebär 
konsekvenser för kommunen möjlighet att planlägga mark inom och i anslutning till 
dessa områden. Det kan också innebära konsekvenser för befintlig bebyggelse eller 
mark som omfattas av detaljplan som vunnit laga kraft. För verksamhet eller åtgärd 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område krävs 
tillstånd enligt MB 7 kap. 27-29 §§. Vid sådan tillståndsprövning är bevarandeplanen 
vägledande. 
 
Bevarandeplanen föreslår en omprövning av verksamheten vid Torps kraftstation för 
att minska regleringspåverkan. Detta hanteras dock som ett särskilt ärende. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Oklart eftersom ansvar och finansiering inte redovisas i planförslaget 

Miljö 
Positiva effekter men kan också hämma möjligheten till samhällsutveckling 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-10-24 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef gata-mark 

Fastighetsbildning och -regleringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för fastighetsreglering vid tillköp av mark 
för verksamheter ska delas lika mellan köpare och kommunen på Säleby och 
Smedberg. Vid reglering till bostadsfastighet samt inom övriga verksamhetsområden 
betalar köparen hela regleringen  
 

Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde i september väcktes från om vem som svarar 
för fastighetsbildnings- och fastighetsregleringskostnader när kommunen säljer 
mark. Synpunkter har framförts avseende det orättvisa att regleringen ingår i 
tomtpriset vid första köptillfället men inte vid fastighetsregleringar. 
 
 
Nuvarande tillämpning 
Vid försäljning av tomtmark för bostäder ingår avstyckningen i tomtpriset. Vid 
slutförd försäljning av tomterna i området är utbyggnadskostnaden betald. Alla 
tomter styckas vid ett och samma tillfälle. 
 
Vid försäljning av mark som regleras till befintlig bostadsfastighet erlägger 
fastighetsägaren avgiften för reglering till Lantmäteriet och för tomtmarken till 
kommunen. Detta inträffar oftast i områden utanför detaljplan. 
 
Vid försäljning av mark för verksamheter Säleby och Smedberg ingår 
fastighetsbildningen i tomtpriset. Varje tomt styckas för sig efter företagets 
önskemål och lämplig fastighetsbildning. Inom övriga verksamhetsområden i 
Munkedal, Hällevadsholm och Hedekas är priset på industrimark 20-25 kr per m2. 
Här bör köparen stå för regleringskostnaden. 
 
När mark för verksamheter regleras från kommunen till en privatägd (företagsägd) 
fastighet erlägger köparen kostnaden för regleringen.  
 
Gemensamt är att fastighetsköparen får tillträde till marken när köpeavtalet är 
tecknat och handpengen erlagd. Köpet genomförs när bottenplatta anlagts genom att 
köpebrev upprättas och resterande köpeskilling erläggs. 
 
Förslag på annan tillämpning 
Det finns olika möjligheter att jämställa de två olika försäljningssätten 
kostnadsmässigt. Regleringskostnader kan delas mellan kommunen och köparen 
eller så kan kommunen ta hela kostnaden. Det senare minskar ”moroten” att köpa 
mer mark än vad behovet för stunden är eftersom det inte kostar något extra för 
köparen att återkomma vid ett senare tillfälle med en ny reglering.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Ekonomi 
Ökade kostnader för kommunen.  

Inga ytterligare konsekvenser 
    
 
     

 

 
 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-09-21 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 

Omdisponering av anslag 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att omföra 5,0 mnkr från projekt 1097, Brandstationen, 
till projekt 1109, fd kunskapens hus numera ”Skatten”. 
 

Sammanfattning 
”Skatten” fd Kunskapens hus på Bruksvägen 4 byggs om för ca 10 mnkr. Anbudet 
som antogs av arbetsutskottet 7 juli 2017 är på 8,127 mnkr. Till detta kommer 
kostnader för projektering, projektledning, besiktningar och oförutsett på ca 1,8 
mnkr. 
 
De ursprungliga planerna var att ställa om Skatten till administrativ verksamhet. 
Efter beslut om Äldreomsorgsplanen har planerna för Skatten istället inriktats mot 
Rehab som flyttas från Allegården och familjecentralen som är trångbodda. Den nya 
inriktningen har inneburit större kostnader för verksamhetsanpassningar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Högre kapitalkostnader 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-11-10 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Josef Karlsson 
Planhandläggare 
Plan- och byggenheten 

Omprövning av villkor för kraftstationen i Torp 

Förslag till beslut 
Innan beslut fattas om alternativ reglering av Kärnsjön anser Munkedals kommun att 
en konsekvensbedömning måste göras som kommunen och Lysekils kommun också 
får yttra sig över. 
 
Munkedals kommun anser att reglering av tappningen av Kärnsjön kan göras om det 
inte innebär någon risk för vattenuttag för Lysekils kommun.  
 
Munkedals kommun anser också att regleringen bör ta hänsyn till dess effekter på 
boende och verksamhet i anslutning till Kärnsjön och dess biflöden.  
 

Sammanfattning 
Kommunen har fått tillfälle att yttra sig angående en utredning kring den 
hydrologiska regim vid olika tappningsställare i Torp, Örekilsälven. Kommunen har 
tagit del av den rapport som tagits fram av SMHI. I denna rapport beskrivs hur 
tappning skett under en 10-års period och alternativa modeller för hur tappning 
kunde skett. Alternativen har klassats enligt kvalitetsfaktorn för hydrologisk regim. 
En alternativ tappningsställare har utvärderats som uppfyller alla krav men innebär 
en sänkning av medelvattenståndet i Kärnsjön med 0,8 meter samt något högre 
maxflöde nedströms Kärnsjön. 
 
Det är idag svårt att bedöma vilka konsekvenser de olika alternativen innebär 
eftersom ingen konsekvensanalys presenterats för kommunen.  
 
Konsekvensanalysen bör redovisa effekter på miljö och för verksamheter. Det är 
viktigt att eventuella åtgärder beskrivs tydligt och att det ekonomiska ansvaret för 
åtgärder beskrivs. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
En eventuell förändring av tappningen av Kärnsjön kan få effekter på 
vattenförsörjningen för Lysekils kommun. Förändrat vattenflöde i Örekilsälven kan få 
effekter på markens stabilitet i områden som är bebyggda eller planeras för 
bebyggelse.  

Miljö 
Ett naturligare vattenflöde i Örekilsälven bör påverka växt- och djurlivet positivt, 
vilket i sin tur bör påverka turismnäringen positivt.    
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Folkhälsa 
Möjlig påverkan på markens stabilitet i bebyggda områden.  

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-10-19 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef gata/mark 

Omdisponering av medel för kollektivtrafikåtgärder 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 1000 tkr från projekt 1097 ”ombyggnad 
Munkedals brandstation” till projektet ”ombyggnad Munkedals station”. 

Sammanfattning 
Trafikverket har i juni 2017 beviljat Munkedals kommun 1 mnkr för ombyggnad och 
upprustning av den centrala kollektivtrafikhållplatsen vid Munkedals station. Marken 
är i kommunal ägo och enligt avtal med Västra Götalandsregionen/Västtrafik är det 
ett kommunalt ansvar att tillhandahålla, sköta och underhålla hållplatsen. 
 
Föreslagna åtgärder innebär att användningen av ytorna effektiviseras, snyggas upp, 
handikappanpassas samt att fler parkeringsplatser tillskapas. 
 
Projektering har skett under 2017 i samråd med Västtrafik. Åtgärderna planeras 
utföras under 2018. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ökade kapitalkostnader 

Folkhälsa 
Ökad tillgänglighet 

Barnkonventionen 
Ökad tillgänglighet 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-10-30 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Inez Rössberg Andersson 
Färdtjänsthandläggare  

Förändring av egenavgift för färdtjänst. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förändra färdtjänstens egenavgift, genom att sänka 
det procentuella påslaget på Västtrafiks baspris, från 75 % till 50 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar också att ta bort tätortszonen i färdtjänsttaxan, vilket 
innebär att egenavgiften för färdtjänst blir likvärdig för alla färdtjänstberättigade 
inom hela kommunens geografiska område. 
 

Sammanfattning 

Tätortstaxa 
I dagsläget (2017) kostar en enkelresa för vuxen person med färdtjänst inom 
Munkedals tätort 58 kr. Inom övriga delar och tätorter i Munkedals kommun kostar 
en motsvarande enkelresa 86 kr.  
Systemet med lägre egenavgift för färdtjänst inom Munkedals tätort har funnits 
sedan många år tillbaka. Alltfler kommuninnevånare och intresseföreningar 
ifrågasätter varför det är så mycket dyrare att åka en kort sträcka inom Dingle, 
Hedekas eller Hällevadsholms tätorter, än vad det kostar inom Munkedals tätort. 
Systemet följer inte principen om likabehandling av kommunens innevånare.  
Genom att ta bort tätortszonen i färdtjänsttaxan, så blir egenavgiften enhetlig för 
alla kommuninvånare, oavsett var i kommunen man bor och oavsett reslängden 
inom kommunen.  
 

Sänkning av egenavgift 
Beräkning av egenavgift för färdtjänst görs i dagsläget genom att tillämpa Västtrafiks 
baspris + ett påslag på 75%. Detta genomfördes 2009 genom beslut av 
kommunfullmäktige. Innan dess hade egenavgiften inte höjts på 7 år och höjningen 
blev då marginell. Tanums och Strömstads kommun införde vid denna tid samma 
procentuella påslag. Sedan dess har flera kommuner inom Fyrbodal förändrat sin 
egenavgift. 
  
I dagsläget har de flesta kommuner i området ett procentuellt påslag på Västtrafiks 
baspris med 50 %. Undantaget är Trollhättan, Uddevalla och Vänersborgs kommuner 
som har ett påslag på 15 %.  
Munkedal, Tanum och Strömstads kommuner ligger högst i området med sina 75%. 
Se bifogad tabell. 
   
Genom att sänka det procentuella påslaget från 75 % till 50 %, skulle Munkedals 
kommun lägga sig på samma nivå som de flesta landsbygdskommunerna i området. 
Med dagens baspris skulle då en enkelresa med färdtjänst för vuxen person inom 
Munkedals kommun kosta 74 kr istället för 86 kr.                                                                        
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Om tätortstaxan slopas kommer egenavgiften att öka för resor inom tätorten, 
samtidigt som egenavgiften minskar för övriga färdtjänstresor – om det procentuella 
påslaget också sänks till 50 %. Enligt en uppskattning baserad på nuvarande 
resefrekvens, så medför detta en ökad kostnad för kommunen med ca 11.000 kr/år.  
Se bifogad bilaga, baserad på första halvåret 2017.  

Folkhälsa 
En sänkning av det procentuella påslaget medför en lägre egenavgift för alla som bor 
på landsbygden i kommunen utanför Munkedals tätort. Sänkt egenavgift kan bidra 
till ökad rörlighet, ökad delaktighet i sociala aktiviteter och i samhällslivet i stort, 
vilket i sin tur kan bidra till en bättre folkhälsa och även innebära mindre behov av 
kommunala insatser såsom hemtjänst och dagverksamhet. 

Miljö 
Marginell negativ miljöpåverkan genom eventuellt ökat antal längre resor.   
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Sektorschef, sektor Omsorg 
Färdtjänsthandläggare 
Akten 

Rickard Persson  Håkan Sundberg  
Sektorschef Kommunchef 
Sektor Omsorg  



Geografiskt område: Inom tätort: Kommunen utom tätort:  Över en kommungräns: Över två gränser: Över tre gränser: Över fyra gränser: Bomresor:  Reglering:* Alla resor:

Antal resor:  595 610 317 28 0 4 27 4 1585

Reskostnad: 69 655 kr              242 800 kr                               155 793 kr                             18 253 kr                  3 402 kr                    5 052 kr        2 413 kr‐          492 542 kr               

Varav egenavgifter: 34 510 kr              52 439 kr                                 46 599 kr                               5 824 kr                    1 316 kr                    140 688 kr               

Egenavgift i % av reskostnad: 49,00                 22,00                                    30,00                                   32,00                     39,00                     29,00                     

Egenavgift/resa idag:* 58,00 kr                86,00 kr                                   147,00 kr                               208,00 kr                  268,00 kr                 329,00 kr                 

Egenavgift/resa nytt förslag: 74,00 kr                74,00 kr                                   126,00 kr                               179,00 kr                  230,00 kr                 282,00 kr                 

Ökning/minskning per resa 16,00 kr                12,00 kr‐                                   21,00 kr‐                                  29,00 kr‐                    38,00 kr‐                   47,00 kr‐                   

Total ökn/minsk egenavgift:  9 520,00 kr          7 320,00 kr‐                             6 657,00 kr‐                            812,00 kr‐                  188,00 kr‐                  5 457,00 kr‐              

Total ökn/minsk egenavg/helår: 19 040,00 kr        14 640,00 kr‐                           13 314,00 kr‐                          1 624,00 kr‐              376,00 kr‐                  10 914,00 kr‐            

* Avser vuxen person.

* Reglering avser reskostnader på annat pass. 

Resor som ej är medräknade i denna tabell:
Dagverksamhetsresor
Omsorgsresor
Arbetsresor
Gruppresor
Verksamhetsresor
Personalresor

419 personer har någon form av resetillstånd.
Av dessa har 375 personer tillstånd för färdtjänst.

Färdtjänstresor Januari till Juni 2017 ‐ 6 månader.



Kommun Påslag
(Gäller både ungdom och vuxen om annat inte anges)

Bengtsfors 50%
Dals Ed 50%
Färgelanda 50%
Lilla Edet 50%
Lysekil 50%
Mellerud 50%
Munkedal 75%
Sotenäs 50% påslag i hemkommunen. I övrigt 100% påslag för vuxna.

(Ungdomspris = 75% av vuxenpris+50%)
Strömstad 75%
Tanum 75%
Trollhättan 15%
Uddevalla 15%, tillämpar en ungdomspris
Vänersborg 15%, tillämpar en ungdomspris
Åmål 50%
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  2017-11-12 Dnr: 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Anna Josefsson 
Ekonomiavdelning 

Bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, 
enskilda fritidshem och fristående skolor för år 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 2018 utgår 
med 106 532 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 89 216kr/barn och för fritidshem 
med 31 013 kr/barn. Skolpengen utgår med 60 528 kr/elev för förskoleklass, för 
årskurs 1-6 med 80 762 kr/elev och för årskurs 7-9 med 91 532 kr/elev. 

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. 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.  
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Ersättning per barn och elev för år 2018 är beräknat enligt nedan: 
Förskola  106 532 kr 
Pedagogisk omsorg          89 216 kr 
Fritidshem    31 013 kr 
Förskoleklass   60 528 kr 
Åk 1-6    80 762 kr 
Åk 7-9    91 532 kr 
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att anordnaren för den 
enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna. 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget fsk 1‐5 2018

Budgeterat antal barn i 
kommunen: 535

Förskola 1‐5 2018
Bidrag 
per barn

Omsorg och pedagogisk 
verksamhet 71 627
Pedagogisk material och 
utrustning 1 284
Måltider 11 567
Lokalkostnader; hyra drift, 
städ och vaktmästeri 17 000
Fortbildning 168
Ledning 4 292

105 937

Administrationstillägg 3% 3 178
Momsbidrag 6% 6 547
Barnomsorgsavgifter ‐9 131
Summa: 106 532

Budget pedagogisk omsorg 2018

Budgeterat antal barn i 
kommunen: 22

Pedagogisk omsorg 1‐5 2018
Bidrag per 

barn
Omsorg och pedagogisk 
verksamhet 78 169
Pedagogiskt material, 
utrustning, måltider och  9 727
Ledning 3 928

91 824

Administrationstillägg 1% 918
Momsbidrag 6% 5 565
Barnomsorgsavgifter ‐9 091
Summa: 89 216
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Budget fritidshem 2018

Budgeterat antal barn i kommunen 493

Fritidshem 2018
Bidrag per 

barn
Omsorg och pedagogisk  21 592
Pedagogiskt material och  232
Måltider 4 133
Lokaler: hyra drift, städ, 
vaktmästeri mm 6 072
Fortbildning 108
Ledning 1 414

33 551

Administrationstillägg 3% 1 007
Momsbidrag 6% 2 073
Barnomsorgsavgifter ‐5 619
Summa: 31 013

Budget f‐klass 2018

Budgeterat antal barn i 
kommunen: 132

Förskoleklass 2018
Bidrag per 

barn
Undervisning 35 007
Läromedel och utrustning 1 210
Måltider 5 929
Lokaler: hyra, drift, städ, 
vaktmästeri mm 10 151

Fortbildning 340
Ledning 2 800

55 439

Administrationstillägg 3% 1 663
Momsbidrag 6% 3 426
Summa: 60 528

Budget åk 1‐6 2018

Budgeterat antal barn i kommunen: 700

Åk 1‐6 2018
Bidrag per 

barn
Undervisning 42 784
Pedagogiskt material, utrustning 
och skolbibliotek 3 424
Måltider 5 929
Elevvård 3 711
Lokaler: hyra, drift, städ, 
vaktmästeri mm 15 094

Fortbildning 340
Ledning 2 689

73 971

Administrationstillägg 3% 2 219
Momsbidrag 6% 4 571
Summa: 80 762

Budget 7‐9 2018

Budgeterat antal barn i kommunen: 343

Åk 7‐9 2018
Bidrag per 

barn
Undervisning 48 503
Pedagogiskt material, utrustning 
och skolbibliotek 5 904
Måltider 5 929
Elevvård 3 711

Lokaler: hyra, drift, städ, 
vaktmästeri mm 15 094
Fortbildning 340
Ledning 2 689
Syo 1 665

83 836

Administrationstillägg 3% 2 515
Momsbidrag 6% 5 181
Summa: 91 532
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Besvärshänvisning 
För att överklaga kommunstyrelsens beslut ska du skriva till förvaltningsrätten i 
Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till Kommunstyrelsen i Munkedals 
kommun, 455 80 Munkedal och ska ha kommit kommunstyrelsen tillhanda inom 3 
veckor från den dag du fick del av beslutet.  

I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för överklagandet 
och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara egenhändigt undertecknat 
av behörig person. Behörighetshandling ska bifogas. 

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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Skorpans djur- och naturförskola 
Ekolek Barnomsorg 
Anna Josefsson, ekonom 
 
 
 
 

Liselotte Sörensen Ringi Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Barn & Utbildning  
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  2017-11-14 Dnr: 2016-256 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomienheten

Uppföljning av internkontrollplaner 2017 för 
Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnd och gemensamma 
nämnder (SML) samt bolag och förbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av internkontrollarbetet för 
kommunstyrelsens verksamheter för 2017. 

 
Kommunstyrelsen noterar Byggnadsnämndens återrapportering av  
internkontrollarbetet 2017.  

 
Kommunstyrelsen noterar de gemensamma nämndernas återrapportering av 
internkontrollarbetet 2017. (Lönenämnden och IT-nämnden) 

 
Kommunstyrelsen noterar att Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) inte 
inkommit med en återrapport av uppföljning av internkontrollplan för 2016 och   
2017.  

 
Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och förbunds återrapportering av 
internkontrollplan för 2017. (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 2017 har internkontrollplaner antagits för respektive sektor nedan inom 
kommunstyrelsen den 2016-12-14 § 185 med  totalt tjugonio kontrollområden.  

 Kommunledningskontor  
 Sektor Barn och utbildning  
 Sektor Omsorg 
 Sektorn för Samhällsbyggnad 

 
Kommunstyrelsen har noterat godkända planer för: 
 Byggnadsnämnd  
 Lönenämnd (LNSML) 
 It nämnd (ITSML) 
 Munkbo 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 tjugonio egna granskningsområden 
framgår det att inom sju granskningsområden inte fungerar. I huvudsak beror det på 
att granskningarna inte har genomförts under året och överförs till 2018 års 
internkontrollplaner. Övriga som inte fungerat eller behöver utvecklas har förslag till 
åtgärd givits. 
 
En återrapport görs från övriga nämnder, gemensamma nämnder, bolag och 
förbund. 
 
Byggnämnden 
En återrapport av uppföljningen av internkontrollplan 2017 har gått till 
Byggnadsnämnden för godkännande den 2017-12-05. Samtliga två granskningar har 
bedömts fungera. 
 
Gemensamma nämnder Sotenäs, Munkedal och Lysekil  

 Lönenämnden (LNSML) beslutade den 2017-11-13 § att godkänna 
återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2017. Av de fyra 
granskningarna som gjorts visar återrapporteringen att två fungerar, och två 
fungerar men behöver utvecklas till viss del. Förslag till åtgärder har givits. 
 

 IT nämnden(ITSML) beslutade 2017-09-27 §16 att godkänna 
återrapporteringen för 2017 och ger uppdrag att arbeta med föreslagna 
åtgärder och återrapportera genomförda åtgärder senast i december 2018.  
Av de två områden som granskats, visar återrapporteringen att de fungerar 
men det krävs mer större granskningsunderlag för trovärdig bedömning i ett 
av områdena. Därmed görs en ny granskning med större 
granskningsunderlag. 

 
 Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) har inte skickat någon 

återrapportering av internkontrollarbetet för 2016 och 2017 fast upprepade 
förfrågningar.  

 
Munkbo AB 
En återrapport av uppföljningen av internkontrollplan 2017 har gått till Munkbos 
styrelse för godkännande den 2017-11-16.  
 
Västvatten AB 
Västvatten AB styrelse beslutade den 2017-10-17 §10 godkänna återrapporteringen 
av internkontrollarbetet för 2017. Inga allvarliga brister upptäcktes men förslag till 
förbättringar har föreslagits utifrån de tre granskningsområdena. 
 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän  
Förbundsdirektionen Räddningstjänsten mitt Bohusläns beslutade den 2017-10-16 § 
28 godkänna återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2017. 
Fyra områden har granskats där man kontrollerat om rutin finns, och om de 
efterlevs. Tre av de fyra granskningsområdena saknas rutin eller är otydliga och 
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därmed efterföljs inte fullt ut. Åtgärder upprätta rutiner och checklistor samt ge 
information och utbildning. 
 
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 



Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31    Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14

Sektor/område: Kommunledningskontoret Upprättad av:  Maria Strömberg Dnr KS 2016-256
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 

Upp-handlare Granska inköp genom stickprov 

av fakturor från leverantörer 

inom visst område. Inköp av 

tillbehör till datorer.

stickprov 

under 2017

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Inom ramavtalsområdet är det fr o m 

september 2017 uttalat mellan upphandlare 

och IT-avdelningen att det är IT som ska 

beställa denna typ av produkter. Informationen 

finns i avtalskatalogen för de som ska beställa. 

På detta sätt minskas antalet beställare från 

ramavtalsområdet och det gör det lättare att 

rikta information om var beställningar ska 

göras. Fr o m hösten 2017 kommer även 

ramavtalsområdet vara beställningsbart via 

eBuilder och man kan då lägga ett konto direkt 

på prislistan som förs in i systemet. På detta 

sätt minskar man kanske spridningen av 

kontering på flera olika konton.    

KS 14/12 2017

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. 

Ekonomi-

assistent

Gå igenom alla kontrakt inom 

sektor omsorg

Klart 

september

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Då det har varit problem med att uppdatera 

kontrakten i eBuilder fungerar kontrollområdet 

inte i nuläget. Åtgärder pågår. Kontrollen tas 

av denna anledning med till 2018 års intern 

kontroll.

KS 14/12 2017

EK Riktade statsbidrag

16

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 2016, 

samt 

delårsbokslut 

aug 2017. 

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Rutinen gällande statsbidrag för villkorade 

bidrag bör följas mer noggrant än vad det gjort 

hittills. 

Lämplig tidpunkt att ha dessa rutiner för 

projekten är som tidigare vid varje 

delårsbokslut och årsbokslut.

KS 14/12 2017

EK Användning av 

handkassekort

12

Policy för inköp och 

upphandling, regler 

för inköp och 

direktupphandling, 

rutin för 

handkassekort.

Kontrollera hur stor 

andel av inköp på 

handkassekort som 

görs inom områden 

med ramavtal.

Ekonomi-

assistent

Kontroll av avtalstrohet vid köp 

via handkassekort. Dvs hur stor 

andel av köpen som görs av 

avtalade leverantörer 

respektive utanför avtal.

alla kort 

under april-

maj 2017

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollområdet fungerar då samtliga inköp 

med handkassekort inom kontrollerad period är 

gjorda på det sätt de är avsedda att göra, 

nämligen för t ex mindre inköp där avtal inte 

finns.

KS 14/12 2017

Delegation

12

Delegations-ordning Kontrollera beslut 

inom 

ekonomienhetens 

verksamhetsområde 

avseende 

kundfakturor. 

Ekonomiassist

ent

Granska de beslut som ska tas 

på delegation.

Kontroll i 

mars 

respektive 

september

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollen visar att delegationsbeslut har tagits 

korrekt varje månad när fordringar blir 

bokföringsmässigt avskrivna.

KS 14/12 2017

Resultat av kontrollen

x

x

x
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sid 2

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapportering

Adm Dokumethantering 12 Dokument-

hanteringsplan

Uppdatering av 

dokumenthanetringspl

an

Registrator Framtagande av uppdaterad 

central 

dokumenthanteringsplan.

Klart juni 

2017

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Åtgärden genomförd. Dokumenthanteringsplan 

för administrativa enheten har tagits fram och 

antagits av kommunstyrelsen 2017-09-13, § 

106.

KS 14/12 2017

Adm Stydokument 9 Regler för kommun 

övergripande 

styrdokument

Uppdatering av mallar 

för styrdokumenten

Nämndssekret

erare/registrat

or

Framtagande av nya mallar för 

styrdokument som bland annat 

ska ange ägare, giltighetstid, 

typ av dokument, 

diarienummer, 

Antagningsinstans mm.

Klart oktober 

2017

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Åtgärden  ej genomförd. Det kan konstateras 

att uppdatering av mallen ofta inte efterlevs, 

vilket gör informationsvärdet osäkert. Det bör 

övervägas att istället endast ange 

beslutsinstans, datum för beslut och paragraf. 

Övrig information finns återsökningsbar i 

diariet. 

KS 14/12 2017

Adm Administrativa 

enhetens åtagande 

och stöd

12 Adminstrativa 

enhetens åtagande 

och stöd till övriga 

enheter i nämnds 

administrativa frågor

Uppdatering av 

dokumentet.

Nämndssekret

erare/registrat

or/webbredakt

ör

Framtagande av uppdaterat 

dokument. Bara 

nämndsadministration?

Klart oktober 

2017

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Åtgärden ej genomförd. Åtgärden kommer att 

behöva göras i samband med ikraftträdandet 

av ny förvaltningsorganisation.

KS 14/12 2017

Adm Webben 9 Webbpolicy Besökaren ska kunna 

se när alla sidor på 

munkedal.se senast 

är uppdaterade.

Webb     

redaktör

Lägga till metadata som 

automatiskt uppdateras med 

datum när sidan senast 

publicerades.

Klart oktober 

2017

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Åtgärden genomförd och i funktion. KS 14/12 2017

Pers.

Inventera om och hur 

skyddsronder sköts. 

9 Arbetsmiljöpolicy Genomförs 

skyddsronder? Vilka 

och hur ofta? Vilka 

deltar?

Personal       

utvecklare

Enkät till chefer vår/sommar 

samman-

ställning 

oktober

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Den organisatoriska/sociala 

arbetsmiljäanaöysen bör centraliseras för att 

säkerställa att den genomförs årligen. Det 

krävs förtydligande angående dokumentation 

av skyddsronderna i åtgärdsplan samt 

rapportering av del- och årsbokslut i 

Hypergene. För att underlätta för enheterna att 

löpande rapportera åtgärder enligt SAM 

behöver flik om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet finnas tillgänglig i 

Hypergene varje månad istället för som nu 

endast vid del- och årsbokslut.

KS 14/12 2017

Pers.

Följa upp hur rutinen 

för sjukanmälan 

fungerar i 

verksamheterna

9 Arbetsmiljöpolicy Följs rutinen? Kontaktas 

chefen? När följer 

chefen upp sjukskrivna?

Personal       

utvecklare

Enkät till chefer vår (april) 

samman-

ställning 

oktober

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kommungemensam rutin för sjuk- och 

friskanmälan ska tas fram. 

Internkontrollen visade att det finns otydlighet 

kring hantering av läkarintyg, om kopia på sida 

två ska skickas till löneenheten eller inte. 

Frågan kräver förtydligande.

KS 14/12 2017

Resultat av kontrollen

x

x

x



Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--   2017-12-31      

Sektor: Område Barn och Utbildning  Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14 Dnr KS 2016-256 

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 revideras och 

kontrollområdet kvarstår även 

under nästa år

KS 14/12 2017

Likvärdig överlämning 

mellan skolenheter

14

Överlämnings-

plan

Kontroll att planen följs Förskolechefer 

och  Rektorer

Genomförande - Analys Våren 2017 Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Överlämningsplanen följs men 

fungerade mindre bra på ett par 

enheter. Detta är nu avhjälpt och 

överlämningarna kommer att vara 

likvärdiga.

KS 14/12 2017

Samverkan Skola och 

Socialtjänst

12

Samverkans-

avtal

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.

Bättre dialog mellan 

samarbetsparterna. Rutiner ska 

upparbetas ordentligt.  

Kontrollområdet kvarstår även 

nästa år. 

KS 14/12 2017

Resultat av kontrollen

x

x

x

x

x

x

x

x

x



Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--   2017-12-31      

Sektor: Omsorg Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14 Dnr KS 2016-256 

Upprättad av: Rickard Persson sid 1

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd
Datum för åter-

rapportering

VoÄ, 

IFO, 

Stöd

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.

Dokument som tydliggör ansvarsfördelning i 

kost och nutritionskedjan kring den enskilde 

är framtaget, följsamheten till dokumenten 

kan förbättras. Sektor omsorg har ansvar för 

att tillgodose att den enskilde erbjuds 

mellanmål så att nattfastan förkortas. Plan 

för hur detta ska ske tas fram av Mas och 

avdelning Vård och äldreomsorg. 

Kontrollområdet förlängs ytterligare ett år.                         

KS 14/12 2017

VoÄ, 

IFO, 

Stöd

Kontrollera hantering 

av medicinteckniska 

produker inom Vård 

och omsorg och Stöd  

12 Kvalitetssäkring 

av medicin- 

tekniska 

produkter

Rengöring och 

säkerhets-bedömning  

av  medicinteckniska 

produkter  

Utsedd arbets-  

terapeut

Kvantitativ brukar-  

undersökning   

(insamling av  

signeringslistor)       

September Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Kontrollområdet fungerar på några enheter 

men behöver utvecklas och förbättras för att 

fungera på samtliga enheter. Åtgärder:

- Ny utbildning för hjälpmedelsombud under 

våren 2018

- Genomgång av rutinen för all personal

- Information om rutinen ska vara en del i 

introduktionsutbildningen

- Hjälpmedelsrengörig bör vara en 

biståndsbedömd insats inom hemtjänsten

- tydligare organiserat vem som ska utföra 

kontrollerna på enheterna

KS 14/12 2017

VoÄ, 

IFO, 

Stöd

Rutin följsamhet att 

anmäla risk för 

missförhållande/missf

örhållande Lex Sarah 

12 Är rutinen Lex 

Sarah känd 

bland 

medarbetare  

Enkät till medarbetare Kvantitativ 

medarbetar-  

undersökning 

Maj Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Personalen har i stort sett god kunskap om 

sin egen skyldighet att rapportera. Man är väl 

medveten om varför man ska rapportera och 

vilka arbetsrättsliga konsekvenser det kan få 

för en själv som anställd om man underlåter 

att rapportera. Dock är man osäker på vad 

som ska rapporteras, när det ska rapporteras, 

hur det ska rapporteras och till vem. De som 

arbetat i 5 – 10 år som har bäst kunskap om 

Lex Sarah medan de som varit 

yrkesverksamma kortare tid än 2 år var mest 

osäkra. I samband med interkontrollen 

gjordes även en utbildning i Lex Sarah. 

Kontinuerliga kortare utbildningar i Lex Sarah 

kan övervägas

KS 14/12 2017

VoÄ, 

IFO, 

Stöd

Säkerställer 

förvaltningen att 

nyanställda får en 

introduktion på ett 

ändamålsenligt emd 

avseende på innehåll 

och upplevelse

12 Finns 

introduktionspla

ner. Är den 

relevant? 

Upplevelse av 

introduktion?

Kontroll av 

introduktionsplaner. 

Enkäter till nyanställda 

under året.Fokusgrupp 

med nyanställda. 

Bemannings-

enheten

Kvalitativt-Ta reda 

nyanställdas 

upplevelse av 

introduktion genom 

enkät samt 

fokusgruppsintervju. 

Kvantitativt - hur 

många arbetar kvar 

efter ett år. 

September Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Ta fram en övergripande plan – som kan 

anpassas efter respektive område/avdelning.

I samband med mentorskap – personer som 

ansvarar för att introducera skall vara 

kunniga rörande planen och dess innehåll.

Årlig kontroll – sammanställa ett dokument 

som ligger till grund för frågorna rörande 

introduktionsplaner.

KS 14/12 2017

Resultat av kontrollen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x



Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--   2017-12-31      

Sektor: Omsorg Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14 Dnr KS 2016-256 

Upprättad av: Rickard Persson sid 2

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Datum för åter-

rapportering

VoÄ, 

IFO, 

Stöd

Att upprätta 

arbetssätt/flöden för 

en 

elektroniskhantering 

av avvikelser, tillbud 

och arbetsskador. 

Upprätta en 

införandeplan och 

genomföra 

implementering av 

arbetssätt.

12

Tillbudshantering

, 

arbetskadehante

ring och 

avvikelsehanteri

ng

Slumpmässigt urval av 

medarbetare som 

intervjuas om 

kännedom och 

hantering

Enhetschefer medarbetarundersök

ning/intervju

September Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Avdelningen har själva byggt ett formulär på 

insidan där de inrapporterade tillbuden går 

direkt till respektive enhetschef. 

Många medarbetare upplever det krångligt 

att både rapportera elektroniskt och på 

papper, därför låter man bli att rapportera på 

insidan.

Förbättringsåtgärder; 

Skapa en gemensam digital tillbudsrapport 

som är lika för hela kommunen. Idag har 

äldreomsorg en egen och barn- och 

utbildning har en annan. 

KS 14/12 2017

Resultat av kontrollen

x

x

x



Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31

Sektor/område: Sektor för samhällsbyggnad Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14 Dnr: KS 2016-256

Upprättad av:  Ulrika Johansson sid 1

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Dokument Kontrollmoment/        

granskningssätt

Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd
Åter-

rapportering

Kontroll av utförda 

arbete

8

Beställning/ 

fakturor

Följa upp 

arbetet/besikta

Platsbesök September 

stickprov

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbetet fortsätter 2018 KS 14/12 2017

Görs uppräkningen 

av hyror/priser på 

rätt sätt

8 Lokalhyres-

kontrakt

Stämma av att rätt 

index används

Statistik från 

intäkter - kontra 

kontrakt

September 

stickprov

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbetet fortsätter 2018 KS 14/12 2017

Uppdatera hemsida

4

Hemsidan

Korrekt och bra info

Titta på andra 

kommuners 

hemsidor September

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbetet fortsätter löpande vid 

förändringar.

KS 14/12 2017

Miljövänliga 

kemikalier

6 Utfasning av 

olämpliga produkter

Beställning av kem 

hanteras endast av 

städchef

Pågår Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbetet pågår, under 2017 ska vi nå en 

minsta möjliga nivå av miljöfarliga 

kemikalier. 

KS 14/12 2017

Fast. Lokalutnyttjande

8

Taxebeslut Intäktskontroll av 

antal uthyrda 

timmar

Statistik från 

uthyrning- kontra 

intäkter

Augusti 

stickprov

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollen ej genomförd. 

Svårkontrollerad process. 

Fakturering sker i 

uthyrningssystemet och går via fil 

till ekonomisystemet. Risken för 

ev fel bedöms som lågt.

KS 14/12 2017

Alla Upprätta 

bevakningsrutin 

14 Attestreglemen

te, intern 

kontroll 

reglemente

Inventering av bla 

avtal och kontrakt

Upprätta rutin Sept Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbetet påbörjas 2018 KS 14/12 2017

Kost Inventering av lager 

på kostenheten

8

Lagerlista Att lagret 

överenstämmer 

med uppbokat 

värde

Inventering Lagervärde2

016-12-31

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Inventering genomförd och 

lagervärde uppbokat i 

redovisningen.

KS 14/12 2017

Uppföljning/Resultat av kontrollen

x



Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31

Sektor/område: Sektor för samhällsbyggnad Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14 Dnr: KS 2016-256

Upprättad av:  Ulrika Johansson sid 2

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Dokument Kontrollmoment/        

granskningssätt

Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd Åter-

rapportering

Kost Livsmedelsanbud

9

Fakturor Kontroll av 

inköpsstatestik, % 

utanför avtal.

Ebuilder Stickprov 

sep

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

KS 14/12 2017

Kost

Livsmedelslagen 12 Protokoll Revision samt 

inspektioner

Uppföljning Stickprov 

sep

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

KS 14/12 2017

Kost Näringsriktighet

7

Matsedel

Kvalitetets-

mätningar

Upprätta rutin

Stickprov 

sep

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

KS 14/12 2017

Uppföljning/Resultat av kontrollen



Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017
Tidsperiod: 2017-01-01-2017-12-31

Byggnadsnämnd Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14

Fastställd av Byggnadsnämnden 2016-12-06 DNR: BN 2016-0122

Sektor/område: Byggenheten Upprättad av: Simon Sällström

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd Åter-rapportering

Bygg

Kontrollera att 

medarbetarsamtal 

genomförs med 

samtliga 

medarbetare 6 Kollektivavtal Medarbetarsamtal

Granska 

medarbetarsamt

als  protokoll

Stickprov i 

oktober

Kontrollområdet fungerar   

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                                 

Kontrollområdet fungerar 

inte.

BN 5/12, KS 14/12 

2017

Bygg

Kontrollera att 

delegationsordningen 

följs 8

Delegationsor

dningen

Delegationsbeslut 

fattade jan-juli 2017 Granska beslut

Stickprov i 

oktober

Kontrollområdet fungerar   

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                                 

Kontrollområdet fungerar 

inte.

BN 5/12, KS 14/12 

2017

Resultat av kontrollen





















Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31       Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14

Enhet: Lönekontoret Fastställd av Lönenämnden 2016-11-10   LNSML 2016-5

Upprättad av:  Mikael Mattsson

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapportering

Utanordningslista 

(analyslista)

12

Utanordningslista ska 

användas av 

respektive chef

Löneadm. 

samt 

respektive chef

Löneadministratör 

kontrollerar med chef att de 

ska analyserar sina 

utanordningslistor 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.

Eftersom kontrollområdet även 

kan följas upp i Hypergene i 

Munkedal och Sotenäs får detta 

tydliggöras om båda systemen 

uppfyller uppföljningskravet 

Lönenämnd  

13/11 2017

Signallistor

12

Överuttag semester Löneadm. Avstämningar sker inför 

varje lönekörning via listor 

som HEROMA systemet 

upprättar. Listorna skrivs ut 

och sätts in i pärm som 

förvaras på löneenheten.

Varje månad Kontrollområdet fungerar                                                               

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet fungerar inte.

Avstämning sker varje månad och 

fungerar full ut varför 

kontrollområdet bör tas bort.

Lönenämnd  

13/11 2017

Löneutbetalningar

10

Kontrollera att 

utbetalning av löner 

görs av två i förening

Löneadm. Lönelistan för respektive SML 

kommun undertecknas av 

två löneadm. Därefter 

skickas lönelistan till 

respektive kommuns 

ekonomienhet. 

Varje månad Kontrollområdet fungerar                                                               

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet fungerar inte.

Kontrollområdet fungerar fullt ut i 

Sotenäs och Munkedal. I Lysekil 

undertecknas underlaget av två på 

personalavd. Diskussion sker med 

Lysekil om att löneenheten ska 

underteckna samt skicka 

underlaget istället. 

Kontrollområdet föreslås tas bort.

Lönenämnd  

13/11 2017

Säkerställa 

ändringar av 

uppgifter i HEROMA

15

Kontrollera att alla 

anställningsunderlag 

som kommer in till 

löneenheten är 

undertecknat av chef.

Löneadm. Kontrollera samtliga 

anställningsunderlag.

Dagligen Kontrollområdet fungerar                                                               

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet fungerar inte.

Kontrollområdet fungerar fullt ut. 

Anställningsavtalen kommer from 

sept 2017 in genom WinLas-

systemet och är alltid godkända av 

chef. Kontrollområdet bör tas bort.

Lönenämnd  

13/11 2017

Resultat av kontrollen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x































Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkbo AB
Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31 Fastställd av Munkbo AB 2016 11 nov -2016

Styrelsen för Munkbo AB Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14 Dnr: KS 2016-256
Upprättad av:  Ulrika Johansson

Enhet

Kontrollområde 
Rutin/system

Risk/
prio

Dokument Kontrollmoment/  
granskningssätt

Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd
Åter-

rapportering

Kontroll av utförda 
arbete

9

Entreprenader 
och andra 
beställda 
arbeten ska 
följas upp

Följa upp 
arbetet/besikta

Mer närvaro och 
uppföljning

Slumpmässi
gt utvalda 
ca 50%

Kontrollområdet fungerar     
Kontrollområdet fungerar men 
behöver utvecklas  
Kontrollområdet fungerar inte.

Alla fakturor kontrolleras av 
fastighetsteknikern som 
beställt jobbet

Munkbo november 
och KS 14/12 
2017

Uppföljning av avtal

11

Avtal Är avtalen giltiga 
eller ska 
upphandling göras

Genomgång av 
tecknade avtal och 
prövn av 
ytterligare behov

När det är 
aktuellt

Kontrollområdet fungerar     
Kontrollområdet fungerar men 
behöver utvecklas  
Kontrollområdet fungerar inte.

Det finns fortfarande 
avtalsområden med äldre 
avtal. Dessa kommer 
succesivt att ses över

Munkbo november 
och KS 14/12 
2017

Görs uppräkningen 
av hyror/priser på 
rätt sätt

8 Efter 
förhandling

Stämma av att rätt 
index används

Stickprov En gång när 
förhandl 
avslutats

Kontrollområdet fungerar     
Kontrollområdet fungerar men 
behöver utvecklas  
Kontrollområdet fungerar inte.

Hyressättning och 
hyresuppräkning har 
kontrollerats

Munkbo november 
och KS 14/12 
2017

Uppdatera hemsida

3

Hemsidan

Korrekt och bra info

Låta externa 
personer pröva

April och 
Augusti

Kontrollområdet fungerar     
Kontrollområdet fungerar men 
behöver utvecklas  
Kontrollområdet fungerar inte.

Viss uppdatering sker men 
mycket återstår

Munkbo november 
och KS 14/12 
2017

Miljövänliga 
kemikalier

5 Produktblad Utfasning av 
olämpliga produkter

Inventering/val av 
andra produkter

Mars Kontrollområdet fungerar     
Kontrollområdet fungerar men 
behöver utvecklas  
Kontrollområdet fungerar inte.

Utfasning har påbörjats men 
kommer att pågå även 
kommande år 

Munkbo november 
och KS 14/12 
2017

Uppföljning/Resultat av kontrollen
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  2017-11-13 Dnr: Dnr KS 2017-295

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomienheten

Internkontrollplaner 2018 för Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnd, gemensamma nämnder (SML) samt 
bolag. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplaner för Kommunstyrelsens verksamhet 2018. 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för  
Byggnadsnämndens verksamhet 2018. 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2018 för  
de gemensamma nämndernas verksamhet (SML). (Lönenämnden LNSML, IT-  
nämnden ITSML) 
 
Kommunstyrelsen noterar att Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) inte 
inlämnat förslag till internkontrollplan för 2018. 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplaner 2018 för övriga 
bolag. (Munkbo AB, Västvatten AB) 
 
Kommunstyrelsen noterar att Räddningstjänsten, mitt Bohuslän inte inlämnat 
förslag till internkontrollplan för 2018 utan lämnar en återrapport i februari   
2018 efter att direktionen antagit planen för 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. 
 
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. Rapportering av genomförd internkontroll 
skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till 
kommunrevisionen. Återrapportering sker också i årsredovisningen.  
 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
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Ett förslag till internkontrollplaner har sammanställts för kommunstyrelsens 
verksamhet avseende 2018 utifrån en risk och väsentlighetsanalys.  
 
Inom kommunstyrelsen har planer upprättats för: 

 Kommunledningskontoret 
 Sektorn Omsorg  
 Sektor Barn och utbildning.  
 Sektorn för Samhällsbyggnad 

Sammanlagt trettioen kontrollområden har föreslagits. 
 
Byggnadsnämnden har förslag till plan upprättats för: 

 Plan och byggenheten (Till beslut 2016-12-05 i Byggnadsnämnd) 
 
Munkbo styrelse har förslag till plan upprättas för: 

 Munkbo (Till beslut 2017-11-17 i Munkbos styrelse) 
 
Gemensamma nämnder Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML) 
 

 Lönenämnden (LNSML) har godkänt förslag till internkontrollplan 2018 den 
2017-11-13 § 14. 
 

 IT-nämnden (ITSML) har förslag till internkontrollplan 2018 upprättats och 
ska till beslut i IT-nämnden den 2017-11-28.  
 

 Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) har inte upprättat 
internkontroller för 2018. 

 
Västvatten AB 
Västvatten AB:s styrelse har godkänt förslag till internkontrollplan 2018 den 2017-
10-17 §10. Munkedals vatten AB har godkänt planen 2017-10-20. 
 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän  
Enligt Räddningstjänsten, Mitt Bohusläns tidsplan kommer direktionen godkänna 
förslaget på internkontrollplan för 2018 den 2018-02-12. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
    

 
 
Beslutet expedieras 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 
Ekonomienheten Kommunledningskontor 



Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31     Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-14

Upprättad av:  Maria Strömberg Dnr KS 2017-295
sid 1

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens

Rapportering 

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 

sjukvårdsmaterial samt av 

lokalvårdsprodukter.

stickprov under 

2018

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 

lokalvårdsprodukter.

stickprov under 

2018

Ekonomichef

EK Inköpsorganisation 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

Ekonomichef

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. 

Ekonomichef

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. 

Ekonomihandläggare Gå igenom alla kontrakt inom 

sektor omsorg

Klart september Ekonomichef

Kommunledningskontor -ekonomi, personal, administration



Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31     
sid 2

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens

Rapportering 

till

Pers.
Samråd om 

lönesättning 
12

Regler för lönesättning

Kontrollera att chefer 

samråder om lön vid 

nyanställning enligt regler 

för lönesättning. Personalutvecklare

Granska lönesättning vid 

nyanställning vid en vald 

tidsperiod

Stickprov under 

2018

Personalchef

Pers.

Rehabiliteringsplan 

12

Rutin för rehabilitering 

och arbetsanpassning

Kontrollera att  rehabplan 

genomförs efter 3 veckors 

sjukfrånvaro eller 6 

korttidssjukfrånvarotillfällen 

enligt rutinen för 

rehabilitering och 

arbetsanpassning. Personalutvecklare Enkät till chefer

vår (april)        

sammanställning 

okober

Personalchef

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)

Webbredaktionen Kontroll m h a tillgängliga verktyg Görs löpande 

under 2018

Administrativ 

chef

Adm Social hållbarhet: Hur 

väl uppfylls de 

trygghetsskapande 

medborgarlöftena? 

6 Antagna 

medborgarlöften

Avstämning av löften mot 

utfall/genomförda 

åtgärder

Folkhälsoutvecklaren 

och  säkerhets- 

samordnaren

Genomgång av beslut och 

rapporter

Görs som 

punktinsats 2018

Administrativ 

chef

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 Administrativ 

chef

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?

Nämndsekreterare 

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.

Fsjälvgranskning 

som görs löpande 

nämndsekr under 

2018.

Administrativ 

chef



Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31       Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-14

Sektor: Barn och Utbildning  upprättad av: Marie Wackfelt Dnr KS 2017-295

Kontrollområde Rutin/system
Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Rapportering till

Elevers garanterade rätt till 

utbildning (ELOF) Uppföljning av 

frånvaro
16

ELOF-handlingsplan Kontroll - 

Genomgång

Rektorer Utredningsresultat 

analyseras

December och 

juni

Sektorchef BoU

Samverkan Skola och Socialtjänst

12

Samverkansavtal Kontroll att avtalet 

fortsätter att 

implementeras i 

verksamheterna

Förskolechefer 

och Rektorer

Avrapportering - 

Analys

Varje månad Sektorchef BoU

Rekrytering av behörig personal

12

Kvalitetsdokument

ation

Utlysning av 

tjänster behöriga 

lärare

Förskolechefer 

och Rektorer

Avrapportering - 

Analys

December och 

juni

Sektorchef BoU



Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31 Fastställd av Kommunstyrelsen Dnr KS 2017-295

Sektor/område: Omsorg Upprättad av:  Sektorschef Rickard Persson

Enhet
Kontrollområde Rutin/system

Risk/p

rio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Ansvar Rapportering till

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 Avd.chef Sektorchef

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 Avd.chef Sektor chef

Sektor 

Omsorg

Känner medarbetarna till den 

kommunala målprocessen

9 Målarbetet på de olika 

nivåerna

Intervjer i fokusgrupp Avdelningsche

f/verksamhets

utvecklare

Kvalitativ - 

Medarbetarundersöknin

g/intervju

Sept Sektor chef Sektor chef

Sektor 

Omsorg

Kännedom om rätten hos 

brukarna till en samordnad 

individuell plan

12 Rutinen kring SIP Kvantitativ 

brukarundersökning

Enhetschef 

Bistånd

Kvantitativ 

brukarunderskning

April Enhetschef 

Bistånd

Sektorschef

1



Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

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

Nämnd: Kommunstyrelsen Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-14      Dnr KS 2017-295

Enheter: Samhällsbyggnadssektorn Upprättad av: Mats Tillander

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering till

Alla

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

Samhällsbyggnad

Alla Upprätta bevakningsrutin 14 Attestreglemente, 

intern kontroll 

reglemente

Inventering av bla avtal 

och kontrakt

Alla Upprätta rutin Sept Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Kost Inventering av lager på 

kostenheten

8 Lagerlista Att lagret överenstämmer 

med uppbokat värde

Kostchef Komplett 31-dec Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Kost Livsmedelsanbud 9 Fakturor Kontroll av 

inköpsstatestik, % utanför 

avtal.

Kostchef Stickprov September Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Kost
Livsmedelslagen 12 Protokoll Revision samt 

inspektioner

Kostchef Komplett Maj Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Kost
Näringsriktighet 7 Matsedel Kvalitetetsmätningar Kostchef Stickprov April/  

Oktober

Sektorschef 

Samhällsbyggnad
Kost Pedagogiska måltider och 

inköp inom vård och 

omsorgssektorn

6 Uppföljning system 

(Heroma/ekonomisyst

emet)

Kontroll av löneavdrag 

samt beställningar

Kostchef Stickprov Mars/    

November

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Fast

Externa hyresintäkter 5 Kontrakt avstämning Koll att externa 

hyreskontrakt uppräknas

Fastighetschef Gå igenom 

kontrakt

Mars/April Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Fast

Kontroll av utförda arbete 9 Beställning/ fakturor Följa upp arbetet/besikta Fastighets-

enheten

Platsbesök September 

stickprov

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

GIS

Nedlagd tid inom GIS-samv 2 Samverkansavtal Uppföljn av tidredov GIS-samordn Utvärdering Februari Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Städ

Kemikalier 6 Inventering/beställningUppföljn beställn Städchef Fasa ut ej 

miljövänl prod

löpande Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Städ

Kvalite på städning 6 Rutiner/kvalitetssystemFölja upp insatser Städchef Införa 

kvalitetssäkr 

system

Under 2018 Sektorschef 

Samhällsbyggnad

GIS
GIS-användning 2 Enkät Följa upp enkätsvar-ev 

åtg

GIS-samordn utvärdering Maj Sektorschef 

Samhällsbyggnad



Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

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

Enheter: Byggenheten, fysisk planering, adm

Fastställd av Byggnadsnämnd 2017-12-05 BN 2017-0271

Upprättad av: Mats Tillander

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/prio Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering till

Bygg Fakturering 9 Rutinbeskrivning 

Kontroll att bygglov 

samt planarbete 

faktureras

Plan- och 

bygghandlägg

are

Avstämning mot 

system

delår- 

samt 

årsbokslut

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Bygg

Arbetssituation/    

belastning 14 Uppföljning

Kontroll av 

arbetsmiljön Sektorschef samtal Löpande

Sektorschef 

Samhällsbyggnad



Intern kontrollplan 2018 

IT-nämnd

Ärende Syfte Kontrollområde  Riskbedömning/Väsentlighet Dokument Metod Frekvens Ansvarig/Rapportering till

Verksamhetsnära IT-stöd Att säkerställa funktionen i 

verksamheten och att 

lämpligt IT-stöd ges i rätt tid 

på rätt nivå. 

Beställning av Digitalt verktyg 

(dator/platta)

12 - Sannolik/Kännbar                  

Vi har inga tydliga rutiner gällande 

livscykelhantering av digitalt 

verktyg, svårigheter med att 

beställa och felanmäla. Stor risk 

för fel.

Faktainsamling av beställningar i 

oktober-december 2017. 

Uppföljning i januari. Analys 

februari samt förslag till åtgärder. 

Frågeformulär som länk i e-post.

Oktober till december 

månad 2017

IT-handläggare/IT-chef

Verksamhetsnära IT-stöd Att säkerställa funktionen i 

verksamheten och att 

lämpligt IT-stöd ges i rätt tid 

på rätt nivå.

Egenkontroll 9 - Möjlig/Kännbar                   

Väsentligt att det fungerar i 

verkligheten i verksamheterna. 

Risken är annars att vi ser att det 

är grönt i våra system, men 

verkligheten visar något annat.

Kontroll av IT-funktion på 

arbetsplats

SLA_Administrativt_Digitalt_

Verktyg

Intervju och funktionskontroll i 

samband med besök. 

Frågeformulär som länk i e-post.

10 st/kommun,

kvartal 1

IT-handläggare/IT-chef

Grunduppdrag - Stöd till verksamheterna i deras digitalisering samt möjlighet att nå sina mål



Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018
Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31      LNSML 2017

Förslag till lönenämnden 2017-11-13

Upprättad av:  Mikael Mattsson

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens

Rapportering 

till

Utanordningslista 

(analyslista)

12

Utanordningslista i 

Heroma ska kontrolleras 

varje månad av alla 

chefer (alternativt 

motsvarande i 

Hypergene) 

Löneadm. 

samt 

respektive 

chef

Löneadministratör kontrollerar med 

chef att de ska analyserar sina 

utanordningslistor så att rätt lön har 

gått ut under perioden och belastar 

rätt konto.

Samtliga chefer 

kontaktas en 

gång per år.

Lönechef

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

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

Löneadm. 

samt 

respektive 

chef

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. 

1 gång under 

perioden sept - 

okt.

Lönechef

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 Lönechef

Anm: SML kommuner = Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommun

Löneenheten



 

 
 

 
 

Dokumentnamn 
 
Reglemente för intern kontroll – bilaga intern kontrollplan 2018 

Dnr VVAB 
 
2017/103 

 

Utfärdare (namn, tfn) 
 
R Larsson, 0522-638824 

Godkänd av (namn, tfn) 
 
M Erlandson, 0522-638990 

Datum 
 
2017-10-17 VVAB 
2017-10-19 FVAB 
2017-10-20 MVAB 
2017-10-23 UVAB 
2017-10-24 SVAB 
 

Utgåva 
 

3 
 

 
 
Sida 1 av 3 
 

 

Reviderad 
2017-10-17 
 
2016-10-11 
 
2016-02-15 

Ändringen avser: 
Ny intern kontrollplan för 2018 
 
Ny intern kontrollplan för 2017. 
 
Gemensam intern kontrollplan 2016 för Färgelanda Vatten AB, Munkedal Vatten AB, Uddevalla 
Vatten AB samt Västvatten AB. 
 
 

 
 

 



2 (3) 

 Bilaga - Intern kontrollplan 2018 

   
 2017-10-19 Dnr 2017/103 

HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 
www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kanslibacken 9 Kanslibacken 9 0522-63 88 00  556901-9622 

  451 81 Uddevalla Uddevalla (kundservice) 

 

 

 
 

Bilaga - Intern kontrollplan 2018  

Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av bolagets 

angelägenheter samt ha uppsikt över bolagets verksamhet. Styrelsen ska även 

informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 

 

Enligt reglemente för intern kontroll har styrelsen skyldighet att upprätta en 

intern kontrollplan för bolagets verksamhet. 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 2018. Förkortningarna 

FMUSV avser vilket eller vilka bolag som ska revideras. F=Färgelanda, 

M=Munkedal, S=Sotenäs U=Uddevalla och V=Västvatten. 
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 Bilaga - Intern kontrollplan 2018 

   
 2017-10-19 Dnr 2017/103 

HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 
www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kanslibacken 9 Kanslibacken 9 0522-63 88 00  556901-9622 

  451 81 Uddevalla Uddevalla (kundservice) 

 

 

 
 

 

Område Kontroll-
område 

Dokument/rutiner Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig 
/ Rapporteras 
till 

Uppföljning Bolag 

Ekonomi körjournal Fordonspolicy           
Rutin för företagsbilar 

Kontrollera att 
bilarna används i 
tjänsten och att det 
går att få fram syfte 
med resan. 

Stickprov i Abax 10 % av 
körningar under 
mars månad 

Ekonomi 
Rapporteras till 
VD 

Delårsbokslut 1 V 

Projekt Efterlevnad av 
upphandlings-
regler 
(LOU/LUF) 

LOU/LUF Kontrollera 1 större 
projekt i respektive 
anläggningsbolag. 
Har vi använt rätt 
lagforum, har 
upphandlingen gått 
rätt till. 

Urval av ett 
inv.projekt i 
respektive 
anläggningsbolag:       
FVAB: Stigens 
pumpstation     
MVAB: Saltkällan 
E3  
SVAB: Relining 
Kungshamn        
UVAB: 
Råvattenledning 
Marieberg 

1 projekt per 
anläggningsbolag 

FVAB: 
Reningsverk 
MVAB: PoU     
SVAB: PoU       
UVAB: PoU 
Rapporteras till 
Royne 

Delårsbokslut 2 FMSU 

IT Datorer, 
paddor, 

telefoner 

Checklista vid 
nyanställning av chef 

Kontrollera att det 
finns inventarielistor 

för utrustning i form 
av datorer, paddor 
och telefoner. Hos 
vem finns It 
utrustningen. 

Inventering av alla 
datorer, paddor 

och telefoner som 
finns i bolaget 

100 % Stab rapporteras 
till VD 

Delårsbokslut 1 V 

PoU = avdelningen Projekt och Utredning 
 



Intern kontrollplan  Munkbo AB 2018Kontrollplan Munkbo AB 2018

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

Nämnd: Styrelsen för Munkbo AB Fastställd av Munkbo AB 2017 -11-17

Enheter: Samhällsbyggnadssektorn Upprättad av: Mats Tillander

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering till

Munkbo Bevakning av avtal -

löptid, uppsägning, 

upphandling 9

Tecknade avtal Inventering av 

ingångna avtal. 

Upprätta 

bevakningsrutiner

Löpande VD

Munkbo Kontroll av 

allmänna 

handlingar 6

Inkomna resp 

upprättade allmänna 

handlingar

Införa nytt 

diariesystem

Löpande VD
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  2017-11-13 Dnr: 2017-5 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elisabeth Lindqvist Johnsson 

Kommunstyrelsens budget 2018-2019 plan 2020-2021 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av kommunstyrelsens 
ramar per sektor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna justering av resultatmål 1.1 Utveckla 
arbetet kring föräldraskapstöd inom kommunledningskontoret blir ett 
verksamhetsmål inom Barn och Utbildnings under resultatmål 8.1 ”alla i arbetsför 
ålder ska vara anställningsbara i vår kommun för åren 2018–2019. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsmål. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har kompletterat budget 2018–2019, plan 2020-2021 
med att verkställa de ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat 
verksamhetsmål per sektor utifrån satta resultatmål 2018-2019.  
 
Ramar drift 

Kommunstyrelsens preliminära ram för 2018 uppgår till 585,222 mnkr. 
Kompensation för kapitalkostnader och löneökningar för tillsvidare är avsatt centralt 
och fördelas ut till nämnden när aktivering sker och revision gjord.  
 

 Budget Budget Budget Plan Plan 
 Föränd 
2018* 

 Föränd 
2019* 

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021  
Kommunstyrelsen  595,842 585,222 584,763 579,763 574,763 -10,620 -0,459 
Kommunledningskontor  51,970 48,094 49,431 49,981 49,981 -3,876 1,337 
varav till KS förfogande  4,868 2,814 3,868 4,418 4,418 -2,054 1,054 
Sektor för Samhällsbyggnad 99,884 100,040 99,777 99,777 99,777 0,156 -0,263 
Sektor för Barn- och 
utbildning 216,195 216,992 216,269 216,269 216,269 0,797 -0,723 
Sektor Omsorg 227,793 220,097 219,287 213,737 208,737 -7,696 -0,810 

 

Justering av ramar har skett för kommunstyrelsen sedan beslut i kommunfullmäktige 
2017-06-29. Dels en utökad ram från Kommunfullmäktiges förfogande på 0,250 
mnkr till kommunstyrelsen (kost) 2017-10-11 §139. Löneökningar för tim -och ob-
ersättning (0,950 mnkr) för 2018 är ut fördelat till kommunstyrelsen.  
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Ramar investering 

Kommunstyrelsen preliminära investeringsram uppgår till 77,1 mnkr. Av de 77,1 
mnkr klassas 28,7 mnkr som nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på 
48,4 mnkr.  
 

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

Kommunstyrelsen varav 77,1 110,4 152,5 92,6 
Kommunledningskontor 3,0 3,4 4,1 2,6 
Sektorn för Samhällsbyggnad 71,6 104,8 146,7 88,8 
Sektorn för Omsorg  0,8 0,8 0,8 0,8 
Sektorn för BoU 1,7 1,4 0,9 0,4 

 

Resultatmål - nedbrytning till verksamhetsmål 

För kommunstyrelsen har tjugosex resultatmål antagits inkl. indikatorer/mått för 
perioden 2018–2019. Under hösten har resultatmålen brutits ner till verksamhetsmål 
och aktiviteter på enheterna. 
 
Förvaltningen vill justera ett resultatmål till ett verksamhetsmål inom nämnden för 
budget 2018–2019. Kommunstyrelsens har idag beslutat tjugosex resultatmål med 
indikatorer, med denna förändring blir det totalt tjugofem resultatmål.  
 
Resultatmål KLK 1.1 Utveckla arbetet kring föräldraskapstöd föreslås bli ett 
verksamhetsmål inom sektor Barn och Utbildnings resultatmål 8.1 ”alla i arbetsför 
ålder ska vara anställningsbara i vår kommun för åren 2018–2019. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Budget i balans. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2017-04-21 samt MBL 1 11 2017-04-27. 
Ny information 2017-05-29. 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 

Rickard Persson Håkan Sundberg 
Sektorchef omsorg Kommunchef 
  
Liselott Sörensen Ringi  
Sektorchef Barn och utbildning  
  
Mats Tillander  
Sektorchef Samhällsbyggnad  
  



 
         Dnr KS 2017-5 

            

 
Kommunstyrelsen 

Detaljbudget 
2018-2019 

Plan 2020-2021 
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Typ av dokument: Budgetdokument  
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Antagningsdatum:  2017-12-14 § 
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Relaterade dokument: 
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Kommunstyrelsens budget 2018-2019 plan 2020-2021 2017-06-14 §85 
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Sammanfattning/Bakgrund 
I och med antagande av nytt styr- och ledningssystem infördes två-årsramar.  
Inför de kommande två budgetåren 2018 och 2019 har kommunstyrelsen arbetat fram nya resultatmål, 
upprättat investeringsplan samt gett förslag på att anpassa budgeten till nämndens ram. 
Kommunfullmäktige fastställde nämndens ram i juni månad. Kommunstyrelsen har konsekvensbeskivit sin 
ram. Nämnden erhåller kompensation för löneökningar och genomförda investeringar. Utöver det måste 
nämnden själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning.  
 
Höstens process är att förvaltningen verkställer fullmäktiges beslut för budgetbalans samt bryter ner 
resultatmålen till verksamhetsmål inom sektorerna. 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala investeringsutgifter motsvarande 77,1 
mnkr för 2018 samt 110,4 mnkr för 2019. Av de 77,1 mnkr är 48,4 mnkr reinvesteringar. För investeringar 
har hänsyn tagits för strukturutredningar inom Äldreomsorg och Barn och Utbildning. 
 
Ramar 
Totalt beslutade kommunfullmäktige 2017-06-29 en minskad ram på -11,561 mnkr (2018) och -0,459 
mnkr (2019) till Kommunstyrelsen.  
 
Ram 2018 
Tack vare redan beslutad åtgärdsplan 2016 (8,45 mnkr) samt omfördelningsbeslut inom Omsorg (2,0 
mnkr) återstår endast en anpassning på -1,53 mnkr för budget 2018. Utöver ramminskningen tillkommer 
verksamhetsförändringar samt justering för resursfördelning och förbund inom kommunstyrelsen. 
Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2017-06-14 §84. 
 
Ram 2019 
Utöver omfördelningsbeslutet inom Omsorg på ytterligare 2,0 mnkr krävs en generell besparing på 1,53 
mnkr för budget 2019. Utöver ramminskningen tillkommer verksamhetsförändringar samt justering för 
resursfördelning och förbund inom kommunstyrelsen. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i 
kommunstyrelsen budgetskrivelse 2017-06-14 §84. 
 
 
Prel. ekonomisk ram, Kommunstyrelsen mnkr 2018 2019
Budget 2017 595,842 585,222
Nettominskning av kommunbidrag för Kommunstyrelsen beslut KF juni  -11,561 -0,459
Löneökning 3 månader till övriga nämnder -0,007 
Utfördelning tim och ob. 0,949 
Prisuppräkning 2018 0 
Omorganisationer/verksamhetsförändringar 2018 0 
Utdelning centrala uppräkningar till KS 585,222 584,763

 
 
Utfördelning för löneökningar för tim och ob är nu utfördelade till Kommunstyrelsen. Kapitalkostnader ligger 
kvar centralt och fördelas ut efter aktivering av genomförda investeringar. Prisökningar får sektorerna 
avsätta inom ramen. Demografiska förändringar inom Barn och utbildning samt äldreomsorgen justeras med 
demografimodellen. Kommunstyrelsens preliminära ram uppgår till 585,222 mnkr varav en minskning av 
ramen med -10,620 mnkr. 
 
 

 Budget Budget Budget Plan Plan         

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Förän
d 
2018* 

Förän
d 
2019* 

Förän
d 
2020* 

Förän
d 
2021* 

Kommunstyrelsen  
595,84

2 
585,22

2
584,76

3
579,76

3 574,763
-

10,620 -0,459 -5,000 -5,000
 -Rtj. Mitt Bohuslän 9,889 10,544 11,023             
Kommunledningskontor  51,970 48,094 49,431 49,981 49,981 -3,876 1,337 0,550 0,000
varav till KS förfogande  4,868 2,814 3,868 4,418 4,418 -2,054 1,054 0,550 0,000
Sektor för 
Samhällsbyggnad 99,884 100,040 99,777 99,777 99,777 0,156 -0,263 0,000 0,000
 
Sektor för Barn- och 
utbildning 216,195 216,992 216,269 216,269 216,269 0,797 -0,723 0,000 0,000
Sektor Omsorg 227,793 220,097 219,287 213,737 208,737 -7,696 -0,810 -5,550 -5,000

 
 
 
 



4 
 

 
Risker och konsekvenser 
Risk- och konsekvensbeskrivningar för de beslutade ramarna beskrivs per sektor i budgetskrivelsen 2017-
06-14 § 85. 

Resultatbudget  

Mnkr 
Budget 

2017
Budget 

2018
Budget

 2019
Plan 

 2020 
Plan

 2021
Intäkter 94,910 94,910 94,910 94,910 94,910
Kostnader -664,200 -651,580 -651,121 -646,121 -641,121
Kapitalkostnader -26,552 -28,552        -28,552        -28,552        -28,552
Verksamhetens Resultat -595,842 -585,222 -584,763 -579,763 -574,763
Kommunbidrag 595,842 585,222 584,763 579,763 574,763
Årets Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Kommunstyrelsens förfogandepost 
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande kvarstår med 2,8 mnkr år 2018.  
  
KS Förfogande 
År  2018 2019 2020
IB (mnkr)  4,9 2,8 3,9
2,0 tjänst (försörjningsstöd samt missbruk) ram tillbaka till 
KS förfogande  1,1      
Fortsatt tjänst försörjning IFO beslut 2017‐06‐14 §88  ‐0,6 0,6
verksamhetsutvecklare KLK beslut 2017‐06‐14 §88  ‐0,6
Tillfälligt KB till BUN till Integrerad musikskola enligt KS 
beslut 14/6 §85  ‐1,1      
Återtag bun integrerad musikskola om kulturskolan 
ingångsättning      1,1   
Föreningsstöd till BOU KS beslut 11/10 §129  ‐1,0
Summa KS Förfogande  2,8 3,9 4,4

 

Investeringsbudget  
Nedan presenteras investeringsbudget 2018-2019, samt plan 2020-2021. Inför budget 2018 redovisas 
investeringarna dels som nyinvestering och dels som reinvestering.  
 
Med reinvestering avses investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en 
värdehöjande investering utan syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas 
som löpande investeringar. En nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande 
åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad. 
 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2018 uppgår till 77,1 mnkr. Av de 
77,1 mnkr klassas 28,7 mnkr som nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på 48,4 mnkr.  
 
Sammanställning  
 

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

Kommunstyrelsen varav 77,1 110,4 152,5 92,6 
Kommunledningskontor 3,0 3,4 4,1 2,6 
Sektorn för Samhällsbyggnad 71,6 104,8 146,7 88,8 
Sektorn för Omsorg  0,8 0,8 0,8 0,8 
Sektorn för BoU 1,7 1,4 0,9 0,4 

 
Av kommunstyrelsens totala investeringar har man delat upp investeringarna i reinvestering och 
nyinvestering. 
 

  
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

Kommunstyrelsen 77,1 110,4 152,5 92,6 
Reinvesteringar   48,4 38,3 32,9 16,9 
Nyinvesteringar  28,7 72,1 119,6 75,7 
I kommunstyrelsens investeringsplan ingår även de strukturutredningar som planeras. Dessa specificeras 
nedan och specificeras re- eller nyinvestering. 
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Strukturutredningar 
Två stora strukturbeslut är fattade av kommunfullmäktige. Det ena avser utredning av skolstrukturen. 
Beslutet innebar att beräkning av investeringar ska göras med utgånspunkt från befintlig struktur. Den totala 
investeringsutgiften är, enligt utredningen 132 mnkr fram till år 2023. Den totala driftkostnaden efter 
samtliga 132 mnkr innebär en årlig resultatpåverkan med ca 8 mnkr. Denna ökade driftkostnad är inte 
finansierad för planperioden 2020-2024. Se specifikation sid 29. 
 
Det andra strukturbeslutet avser byggnation av nytt äldreboende. Totalt uppgår investeringen till 201 
mnkr fram till år 2021. Först år 2021 beräknas aktiveringen av investeringen ske i redovisningen. Den 
årliga kostnaden kommer att landa på ca 12 mnkr. Finansiering till den ökade driftkostnaden är inte 
finansierad för planperioden. Investeringarna innebär en ökad driftskostnad för bl a kapitalkostnader. 
Hänsyn till den ökade driftskostnaden måste tas i kommande budgetprocess.  
 

  
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 

Strukturutredningar summa  43,0 81,0 127,0 65,0 10,0 7,0 0,0
Äldreboende nyinvestering 1,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0 0
Skolutredning befintlig struktur 
nyinvestering 22,0 11,0 9,0 10,0 0,0 0 0
Skolutredning befintlig struktur 
reinvestering 20,0 20,0 18,0 5,0 10,0 7,0 0

Nytt äldreboende innebär en total investeringskostnad på 201 mnkr. 
 
 

   Budget 2018
Budget 
2019 

Plan Budget 
2020 

Plan Budget 
2021 2022 2023 

Skolutredning befintlig struktur     

Centrumskolan reinvestering 20,000           

Centrumskolan nyinvestering 20,000           

Kungsmarkskolan reinvestering           7,000

Kungsmarkskolan nyinvestering kök/cafeteria 2,000           

Bruksskolan reinvestering   20,000         

Bruksskolan nyinvestering   11,000         

Munkedalsskolan reinvestering     15,000       

Munkedalsskolan nyinvestering     9,000       

Munkedalsskolan nyinvestering trafiklösning     3,000       

Hedekas reinvestering       5,000     

Hedekas nyinvestering       10,000     

Hällevadsholm reinvestering         10,000   

  42,000 31,000 27,000 15,000 10,000 7,000

  
Total kostnad för skolutredning befintlig struktur innebär en total investeringskostnad på 132 mnkr. 
Varje års investering kommer att aktiveras i redovisningen nästkommande år.  
 
Beräknad årlig driftkostnad  

 Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

 
totalt 

Driftkostnad skolutredning             0      2,491 1,838 1,601 0,890 0,593 0,415 7,9
 
 
Specificering per sektor 

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

          
Kommunledningskontoret 2,950 3,350 4,100 2,600
DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER  0,250 0,250 0,250 0,250
UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0,200 0,100 0,050 0,050
UTBYTE PC /satsning it skola 2,500 2,500 2,300 2,300
NYTT EKONOMISYSTEM/FAKTURA 0,000 0,500 1,50 0,00
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Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

Sektor BoU  1,700 1,355 0,865 0,415
KUNSKAPENS HUS 0,500 0,100 0,100 0,100
KONST I OFFENTLIGA MILJÖER  0,100 0,100 0,100 0,100
FÖRVALTNINGSLEDNING 1,100 1,155 0,665 0,215

 

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

Sektor Omsorg 0,800 0,800 0,800 0,800
ARBETSTEKN HJÄLPMEDEL ÄO,STÖD,IFO 0,150 0,150 0,150 0,150
GEM INVENTARIER ÄO 0,450 0,450 0,450 0,450
LARM ÄO 0,100 0,100 0,100 0,100
Inv MuSoLy Magna Cura 0,100 0,100 0,100 0,100

 

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

          

Samhällsbyggnadssektorn, ny och reinvestering 
samt strukturutredningar 71,600 104,850 146,750 88,815
          
Gata/mark reinvestering 4,600 5,600 2,100 1,600
BELÄGGN O BROARB 0,800 0,800 0,800 0,800
GÅNGBRO BRÅLAND 0,000 0,000 0,500 0,000
ÅTGÄRDER GATUBELYSN 0,300 0,300 0,300 0,300
GC SKOLVÄGEN 1,000 1,500 0,000 0,000
TORGET MUNKEDAL 1,000 0,000 0,000 0,000
HÅBY RONDELL 0,000 1,500 0,000 0,000
SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER 0,500 0,500 0,500 0,500
BROAR BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 1,000 1,000 0,000 0,000
Gata/mark nyinvestering 5,100 9,600 9,600 8,600
BELÄGGNING MÖE 0,000 0,000 1,000 0,000
STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV  0,300 0,300 0,300 0,300
UTB BOSTADS/IND OMRÅDE 0,300 0,300 0,300 0,300
EXPLOATERING INDUSTRIOMR VÄSTRA SÄLEBY 0,000 0,000 2,000 3,000
EXPLOATERING INDUSTRIOMR ÖSTRA SÄLEBY  0,000 1,000 0,000 0,000
EXPLOATERING BOSTÄDER KORPÅS  0,000 1,000 1,000 0,000
GC-VÄG GLÄBORG 0,000 2,000 0,000 0,000
EXPLOATERING OMLÄGGNING VADHOLMSVÄGEN 1,000 2,000 0,000 0,000
EXPLOATERING GLÄBORGS IND OMR 0,000 0,000 4,000 0,000
EXPLOATERING HÅBY SÖDRA IND OMR 0,000 0,000 0,000 2,000
GC UTMED STALEVÄGEN 0,000 2,000 0,000 0,000
GÅRVIK STRANDZON 2,000 0,000 0,000 0,000
GC SALTKÄLLAN 0,000 0,000 0,500 0,000
HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS 0,500 0,000 0,000 0,000
OFFENTLIG TOALETT 0,000 1,000 0,000 0,000
EROSIONSSKYDD SALTKÄLLAN 0,000 0,000 0,500 0,000
EXPLOATERING TOMTER HÄLLEVADSHOLM  0,000 0,000 0,000 3,000
EXPLOATERING UTBYGGNAD BOSTADSOMRÅDE 
(TEGELVERKET) 1,000 0,000 0,000 0,000
Fastigheter reinvestering 15,250 5,400 5,800 5,300
OMBYGGNATION  KOMMUNALA FASTIGHETER 0,800 0,800 0,800 0,800
PLANERAT UNDERHÅLL KÖK KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA 2,350 0,000 0,000 0,000
HANDIKAPPANPASSNING 0,100 0,100 0,100 0,100
OMBYGGNATION EKEBACKEN 0,000 0,000 0,000 1,000
PLANERAT UNDERHÅLL FD KUNSKAPENS HUS 2,000 0,000 0,000 0,000
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MUNKEDALS UTVECKLINGSCENTRUM 2,000 2,000 2,000 2,000
PLANERAT UNDERHÅLL HERRGÅRD FOSS  1,000 0,000 0,000 0,000
UPPRUSTNING GULLMARSSALEN 0,200 0,000 0,000 0,000
UPPRUSTNING LEDNINGSPLATSER 0,300 0,000 0,000 0,000
PLANERAT UNDERHÅLL PIPFABRIKEN 2,000 0,000 0,000 0,000
PLANERAT UNDERHÅLL GA KOMMUNFÖRRÅDET 0,000 1,000 0,000 0,000
PLANERAT UNDERHÅLL DINGLE SPORTHALL 0,000 0,000 1,000 0,000
PLANERAT UNDERHÅLL SOTARVILLAN  0,000 0,000 0,500 0,000
PLANERAT UNDERHÅLL KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA 3,000 0,000 0,000 0,000
SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0,400 0,400 0,400 0,400
FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN 0,100 0,100 0,000 0,000
ENGERGIÅTGÄRDER 1,000 1,000 1,000 1,000

 

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

          
Fastigheter nyinvestering 0,600 0,500 0,000 0,000
GÅRVIK TOALETT  0,000 0,500 0,000 0,000
TILLTRÄDESSKYDD FORUM 0,400 0,000 0,000 0,000
SKYDD SERVER/IT 0,200 0,000 0,000 0,000
Städ reinvestering 0,200 0,200 0,200 0,200
STÄD ALLMÄNT 0,200 0,200 0,200 0,200
Kost reinvestering 0,300 0,300 0,500 0,500
KOM KÖK ALLMÄNT 0,300 0,300 0,500 0,500
Park & skog reinvestering 2,550 1,250 0,550 0,550
NYA BRYGGOR GÅRVIK 1,000 0,000 0,000 0,000
DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT 0,250 0,250 0,250 0,250
REDSKAP 0,300 0,300 0,300 0,300
SKOGSTRAKTOR 1,000 0,000 0,000 0,000
SOPMASKIN 0,000 0,700 0,000 0,000
Strukturutredningar  43,000 82,000 128,000 72,065
Nyinvestering äldreboende 1,000 50,000 100,000 50,000
Inventarier + IT  nytt äldreboende nyinv 0,000 0,000 0,000 6,315
Skolutredning befintlig struktur reinvestering 20,000 20,000 18,000 5,000
Skolutredning befintlig struktur nyinvestering 22,000 11,000 9,000 10,000
Inventarier struktursatsning Skola/förskola Dingle 
nyinvestering   1,000 1,000 0,750
Summa Kommunstyrelsen reinvesteringar 48,350 38,255 32,915 16,965
Summa Komunstyrelsen Nyinvesteringar 28,700 72,100 119,600 75,665

Summa Investeringar KS 77,050 110,355 152,515 92,630
 
Beskrivning av investeringarna finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2017-06-14 §84. 
 

Resultatmål  
Kommunstyrelse fastställer resultatmålen. Detta utifrån vision/omvärldsbevakning/inriktningsmål. Här 
handlar det om en konkretisering av inriktningsmålen, målen ska vara uppföljnings- och mätbara. Utifrån 
de 8 st inriktningsmål har 25 st. resultatmål tagits fram med indikatorer inom kommunstyrelsen. Dessa 
redovisas inom varje sektors redovisning. I förekommande fall föreslås mål och indikatorer fram till 2020. 
Förvaltningen har nu tagit fram verksamhetsmål utifrån de antagna resultatmålen. Dessa återfinns under 
respektive sektorsavsnitt.  
 
Förvaltningen vill justera ett resultatmål inom nämnden för budget 2018-2019. Kommunstyrelsens har idag 
beslutat 26 resultatmål med indikatorer, med denna förändring blir det totalt 25 resultatmål.  
 
Resultatmål KLK 1.1 Utveckla arbetet kring föräldraskapstöd föreslås bli ett verksamhetsmål inom sektor 
Barn och Utbildnings resultatmål 8.1 ”alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun för åren 
2018-2019. 
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Sektorsredovisning

Kommunledningskontor  

Ekonomisk ram 
 
 
 
 
Ekonomisk ram, drift 2018 2019 
Budget 2017 58,703 48,094 
Löneökningar och kapitalkostnad april-dec 2017 0,454  
Utfördelning löneökning april-dec för 2017 till sektorerna -7,187  
IB Budget 2018 51,969  
Ramförändring beslut av KS 2017-06-14 §85 -0,009 1,337 
Ramförändring beslut av KS 2017-10-11 §129 -0,950  
Löneökning jan-mars 2018 samt tim och OB 2018 0,174  
Utfördelning löneökning jan-mars för 2018 till sektorerna -2,850  
Omorganisationer -0,240  
  
Summa ram UB  48,094 49,431 

 

Verksamhetsförändringar Drift, mnkr 
Budget 

2018
Budget 

2019 
Återställning KS förfogandepost från IFO projekt 0,550 0 
1,0 kommunikatör 0,600  
1,0 Verksamhetsutvecklare 0,600  
Indexuppräkning Räddningstjänstförbundet enligt  KPV från 
finansförvaltning 0,600

 
0,400 

Justering av förbundsavgift Kommunalförbundet Fyrbodal  0,040  
Ej kompensation för indexuppräkning och intäkter Netto 0,473 0,537 
E-arkivet 0,130 0 
Finansiering av kulturskolan tillfällig 2018 åter till KS förfogande  
2019 

 
1,054 

Summa utökning 2,993 1,991 
Anslaget till KCs förfogande minskas för finansiering av generell 
besparing % andel av 1,53 mnkr -0,116

-0,117 

Finansiering av verksamhetsutvecklare från anslaget av KS 
förfogande -0,600

 

Finansiering av kommunikatör genom internfakturering -0,600  
Generell besparing på samtliga enheter inom KLK för finansiering 
av ej kompenserad indexuppräkning -0,473

-0,537 

Finansiering av E-arkiv lägre IT kostnader -0,130  
Finansiering av Integrerad musikskola i avvaktan på att kulturskola 
kommer igång genom KS förfogande tillfälligt 2018. -1,054

 
 

Minskning miljönämnd -0,029  
Summa anpassning (åtgärder) -3,002 -0,654 
  
Summa Ramförändring 2017-06-14 -0,009 1,337 
Kompensation för tim och OB 2018 0,008  
KS beslut 11/10 §129 utökat föreningsbidrag till BoU genom KS 
förfogandepost -0,950

 

Utfördelning löneökningar jan-mars till sektorer budget 2018 -2,850  
Kompensation löneökning jan -mars KLK 2018 0,166  
Omorganisering -0,240  
Summa justering av ramar -3,866 1,337 
  
Summa Ramförändring 2017-12-14 -3,875 1,337 
 

Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Kommunledningskontoret har fått kompensation för löneökning 2017 och utfördelning jan-mars 2018.  
Utfördelning har skett från kommunchef löneökningspost till sektorerna för 2017  på 7,187 mnkr för april-
dec 2017 och för jan-mars 2018 med 2,850 mnkr. Löneökningar för lönerevision 2018 ligger centralt på 

Ram 2018: 48,094 mnkr 

Ram 2019: 49,431 mnkr 



9 
 

finansen. Kapitalkostnader för 2018 finns avsatt centralt. Inom KLK finns kommunstyrelsens förfogande. 
Under 2018 finns 2,8 mnkr kvar. 
 
Omorganisationer  
Budget för föreningsbidrag flyttas från kommunchef till Barn och utbildning som har det övergripande 
ansvaret för föreningsbidragen (-0,500 mnkr). Finaniering till tjänst på medborgarcentrum från 
samhällsbyggnad och barn och utbildning samt kommunchef (+0,260 mnkr). 

 
Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2017-06-14 §84.  
 
Investeringsram 
Mnkr  Budget 2018 Budget 2019
Kommunledningskontoret 2,950 3,350

Verksamhetsmål 
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. Kommunstyrelsen har 
tagit fram 3 resultatmål för kommunledningskontorets verksamhet dessa hänför sig till 1 av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål. Resultatmål KLK 1.1 Utveckla arbetet kring föräldraskapstöd föreslås 
bli ett verksamhetsmål inom sektor Barn och Utbildnings resultatmål 8.1 ”alla i arbetsför ålder ska vara 
anställningsbara i vår kommun för åren 2018-2019 (se BoU avsnitt). 
 

Näringsliv och arbete 

5.5  Resultatmål KLK: Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal 
som en attraktiv kommun År 2018 År 2019 
Indikator         
Färdigställd handlingsplan x       
Uppföljning av handlingsplan     x   
5.5.1 Verksamhetsmål: 
Skapa delaktighet med ett aktivt remissförfarande av plan för 
marknadsföring. 

 
5.6  Resultatmål KLK: Utveckla och stärka det lokala näringslivet År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi 
(2017) x       

Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017)     x   
Uppföljning av handlingsplan     x   
5.6.1 Verksamhetsmål: 
Öka antalet dialogtillfällen med företag i grupp. 
Öka antalet företagsbesök av enskilda företag. 

 
5.7  Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Revidera nuvarande upphandlingspolicy x       
Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan. x       
5.7.1 Verksamhetsmål: 
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. 

 

Framtid 
Inför kommande år kommer prioritering att ske på uppdatering av kommunens styr- och ledningssystem 
och samordning av kvalitetsarbetet i kommunen. I samband med det ska också översyn av policy och 
styrdokument ske. Stort fokus på att minska ohälsan kommer att drivas från personalavdelningen. Digitala 
rutiner kommer att utvecklas bl a för ärendehandläggning, arkiv samt e-tjänster. Arbetet med att 
säkerhetsklassa digitala system kommer att påbörjas. Medborgarcentrums servicefunktion mot 
allmänheten ska utvecklas.   

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och 
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling 
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Sektorn för Samhällsbyggnad 

Ekonomisk ram 
 
 
 
 
Ekonomisk ram, drift 2018 2019 
Budget 2017 98,961 100,040 
Löneökningar och kapitalkostnad april-dec 2017 0,674  

Utökning ram från KF förfogandepost kost. 0,250  
IB Budget 2018 99,885  
Ramförändring beslut av KS 2017-06-14 §85 -0,352 -0,260 
Resursfördelning livsmedel BoU 0,034 -0,003 
Löneökning jan-mars 2018 samt tim och OB 2018 0,345  
Omorganisationer 0,128  
Summa ram UB  100,040 99,777 

 

Verksamhetsförändringar Drift, mnkr 
Budget 

2018
Budget 

2019 
Indexuppräkning 0,527 0,598 
Summa utökning 0,527 0,598 
Generell besparing % andel av 1,53 mnkr -0,259 -0,260 
Del av åtgärdsplanen 2016 med effekt 2018  
Leasing avgift minskade kostnader park o skog. Redan 
konsekvensbeskriven i åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 §167 -0,093

 
 

0 
Anpassning för att kompensera indexuppräkning sker inom resp 
enhet -0,527

 
-0,598 

Summa anpassning (åtgärder) -0,879 -0,858 
  
Summa Ramförändring 2017-06-14 -0,352 -0,260 
Kompensation löneökning jan -mars 2018 samt OB tim 0,345  
Resursfördelning livsmedel BoU 0,034 -0,003 
Omorganisering 0,128  
Summa justering av ramar 0,507 -0,003 
  
Summa Ramförändring 2017-12-14 0,155 -0,263 

 
      

Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Kompensation för löneökning 2017 och utfördelning jan-mars 2018.  
Utfördelning har skett från kommunchef löneökningspost till sektorerna för 2017. Löneökningar för 
lönerevision 2018 ligger centralt på finansen. Kapitalkostnader för 2018 finns avsatt centralt.  
 
Omorganisationer   
Omfördelning av budget har skett mellan sektor Omsorg samt städenheten gällande personalbudget 
(+0,258 mnkr) samt finansiering till tjänst på medborgarcentrum från samhällsbyggnad (-0,130 mnkr). 
 
Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2017-06-14 §85.  
 
Investeringsram 
Mnkr  Budget 2018 Budget 2019
 71,6 103,9

  

Ram 2018: 100,040 mnkr 

Ram 2019: 99,777 mnkr 
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Verksamhetsmål 
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. Kommunstyrelsen har 
tagit fram 11 resultatmål för samhällbyggnads verksamhet dessa hänför sig till 3 av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål.  
 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande 
miljömål med detaljerade mål i verksamheten            
2.1  Resultatmål: 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 2018 2018 År 2019 2019 
Indikatorer Mål Utfall 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   

Inventering  
slutförd   

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  25%   50%   
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av 
sitt matavfall i de kommunala verksamheterna. 10%   25%   
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala 
verksamheter (100%). 20%   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   

4 enheter 
påbörjar 

certifiering   
 
2.1.1 Verksamhetsmål 2018 
Delta i arbetet med Grön Flagg under ledning av BOU. 
Källsortering påbörjas på Munkedals Utvecklingscentrum. 
Införa Insta 800, ett kvalitetsmätningssysten inom städ. 
Minska matsvinnet inom kostverksamheten. 
Reducera mängden miljöfarliga produkter inom städ med 90%. 
Bevaka upphandlingar så att rätt produkter efterfrågas. 
Utsortering av matavfall påbörjas på Kungsmarksskolan och Allegården. 

 
2.2  Resultatmål: Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och 
kommunicera om kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla 
naturmiljöer vid planering och exploatering. 

År 
2018 2018 

År 
2019 2019

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
10 % av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av ängsmark. 
Redovisas 2020-01-01. 10%   10%   

Ängsmarken slås två gånger per år. Redovisas 2020-01-01 
1 

ggr/år   2 ggr/år   

 
2.2.1 Verksamhetsmål 
Se över bemanning samt övriga resurser för att nå målet 2019 för 
ängsmark. 

 
2.3  Resultatmål:  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 
2018 2018 

År 
2019 2019

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska 2020-01-01 ha minskat med 
10 %. -5,0%   -7,5%   

Mätning av fastigheter med enskilda avlopp i Munkedal 2016: 2350 st. 
totalt 235 fastigheter (-10%) För 2017 minska med 40, -1,7 % 2232   2173   

 
2.3.1 Verksamhetsmål 
Stimulera utbyggnaden av kommunalt va. 
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2.4 Resultatmål:  Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska 
energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt 
främja klimatsmarta transporter och kommunikation. 

År 
2018 2018 

År 
2019 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Energianvändningen i kommunens fastigheter skall minskas med 20 % 
från 2009 års siffror. Slutredovisning 2020-01-01. (2009 – 189 kWh 
per m2)  

157   154   

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

98,0%   99,0%   

Energianvändningen från kommunens egna transporter skall minskas 
med 5 % utifrån 2009 års siffror. Slutredovisning 2020-01-01 -1,0%   -3,0%   

15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för 
transporter ska komma från förnybara källor. -5,0%   -10,0%   

 
2.4.1 Verksamhetsmål 2018 
Aktiv planering på energisidan vid om-, ny- och tillbyggnationer. 
Utreda centrallager för att ev minska transporter. 
Krav på leveransfordon i upphandlingar. 

 
Näringsliv och arbete            
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 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall

Mängden färdigställd industrimark.     20000 
m2    

         
5.1.1 Verksamhetsmål:         
Öka aktiviteten i planarbetet.         

 
5.2  Resultatmål: Se till att det finns ett brett utbud av tomter, 
avseende pris, läge i kommunen och storlek på tomten År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 
Tomter ska finnas i samtliga kommundelar. JA   JA   
Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter. X   X   

         
5.2.1 Verksamhetsmål:         
Förbättra GIS-redovisningen av tomter o mark.         
Förbättrad information om tomter o mark.         

 
5.3  Resultatmål: Minska antalet extern inhyrda fastigheter År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minska antalet inhyrda fastigheter (m2). 
 -310 
m2    -150 

m2   

(Grönskan och Munkbo räknas inte som externa inhyrda) 
        

5.3.1 Verksamhetsmål:         
Planera för flytt av vsh från externt inhyrda lokaler.         

 
5.4  Resultatmål: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom 
deltagande i mässor År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 
Minst en mässa per år. 1   1   

         
5.4.1 Verksamhetsmål:         
Ökad försäljning av tomter o mark.         
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Samhällsbyggnad och infrastruktur         
6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar 
utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer 
samt god infrastruktur.         
6.1 Resultatmål:  Arbeta med trygghet i bostadsområden 
(genomföra trygghetsvandringar) År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 
Antal trygghetsvandringar per år. 2   2    

        
6.1.1 Verksamhetsmål:         
Öka känslan av trygghet i bostadsområden och i centrum.         

 
6.2 Resultatmål:  Arbeta aktivt med att få privata intressenter att 
uppföra bostäder År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
En intressent per år. 1   1   

         
6.2.1 Verksamhetsmål:         
Intressera nya aktörer för möjligheten att bygga i Munkedals kommun         
Marknadsföra byggrätter.          

 
6.3 Resultatmål:  Regelbundet ska återredovisas förbrukning av 
underhåll både akut och planerat År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Redovisning 3 ggr/år (delår och årsbokslut). 3   3   

         
6.3.1 Verksamhetsmål:         
Upprätta underhållsplan.         

 

Framtid 
Kommunen har en avsevärd förmögenhet bunden i fastigheter och gator. Bristande underhåll innebär en 
kapitalförstörelse och att kommande insatser blir dyrare och mer omfattande än vad som annars vore fallet. 
Inom sektorns verksamhetsområden råder generellt svårigheter att rekrytera kompetent personal. Inom 
tekniska områden bedöms svårigheterna öka, något som bör leda till fler samarbeten med andra kommuner. 
Beredskapen avseende möjligheten att tillhandahålla industrimark och tomter bör även framöver vara god. 
Utmaningar är nybyggnation av äldreboende, nya områden för industrimark samt att flytta verksamhet 
från externt inhyrda lokaler. 
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Sektor Omsorg 

Ekonomisk ram 
 
 
 
 
Ekonomisk ram, drift 2018 2019 
Budget 2017 224,653 220,097 
Löneökningar och kapitalkostnad april-dec 2017 3,139  
Budget IB 2018 227,792  
Ramförändring beslut av KS 2017-06-14 §81 -9,995 -2,591 
Löneökning jan-mars 2018 samt tim och OB 2018 2,234  
Omorganisationer -0,258  
Resursfördelning ÄO 0,324 1,782 
Summa ram UB  220,097 219,288 

 

Verksamhetsförändringar Drift, mnkr 
Budget 

2018
Budget 

2019 
Indexuppräkning 1,000  
Projekt försörjningsstödförlängning 2 år 0,550  
Summa utökning 1,550  
Åtgärdsprogram beslut KS 2016-11-09 §167 -6,857  
Omfördelningsbeslut resursfördelning ÄO (beslut KF 2017-03-01 §) -2,000 -2,000 
Återtag kb från IFO till KS förfogande för långvariga 
försörjningsstödstagare samt förstärkt resurs 
beroendemottagningen hemmaplanslösningar (Beslut KS 2015-06-
10 §119) 

-1,100

 

Anpassning för indexuppräkning och intäkter Netto -1,000  
Generell besparing % andel av 1,53 mnkr -0,588   -0,591 
  
Summa anpassning (åtgärder) -11,545 -2,591 
  
Summa Ramförändring 2017-06-14 -9,995 -2,591 
Resursfördelning ÄO 0,324 1,782 
Kompensation löneökning jan -mars 2018 samt OB tim 2,234  
Omorganisering -0,258  
Summa justering av ramar 2,300 1,782 
  
Summa Ramförändring 2017-12-14 -7,695 -0,809 

 
 
Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Kompensation för löneökning 2017 och utfördelning jan-mars 2018.  
Utfördelning har skett från kommunchef löneökningspost till sektorerna för 2017. Löneökningar för 
lönerevision 2018 ligger centralt på finansen. Kapitalkostnader för 2018 finns avsatt centralt.  
                                                                    
Omorganisationer  
Omfördelning av budget har skett mellan sektorn Omsorg samt Samhällsbyggnad gällande personalbudget 
(+0,258 mnkr). 
 
Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2017-06-14 §84.  
 
Investeringsram 
Mnkr  Budget 2018 Budget 2019
 0,800 0,800

Verksamhetsmål  
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. 
 
 
 

Ram 2018: 220,097 mnkr 

Ram 2019: 219,288 mnkr 
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2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande 
miljömål med detaljerade mål i verksamheten            
2.1  Resultatmål: 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 2018 2018 År 2019 2019 
Indikatorer Mål Utfall 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   

Inventering  
slutförd   

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  25%   50%   
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av 
sitt matavfall i de kommunala verksamheterna. 10%   25%   
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala 
verksamheter (100%). 20%   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   

4 enheter 
påbörjar 

certifiering   
 
2.1.1 Verksamhetsmål 
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 Resultatmål:  Behålla och rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens i omsorgssektorn År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst (exkl pension) 7%   7%   
Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för 
uppdraget 90%   90%   
Kostnader för konsulter ska minska (basår 2017) -50%   -10%   
          
4.1.1 Verksamhetsmål:         
Alla nyanställda i sektor Omsorg ska få en introduktionsutbildning med en 
individuell plan         
Sektorn ska främja för och skapa möjligheter för att kunna växa i sin 
medarbetaroll inom sektorn och kommunen         

 
4.2 Resultatmål: Verkställighet ska i första hand bestå av 
hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största mån undvikas   År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Antal köpta vårddygn ´-10% 

(2018)   `-10% 
(2019)   

          
4.2.1 Verksamhetsmål:         
Sektorn ska ha en bred kompetens och flexibel användning av den i 
syfte att undvika köpt vård.   

    
  

 
4.3 Resultatmål: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas 
i syfte att förbättra och effektivisera vård och 
omsorgsverksamheterna År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Antal nya E-tjänster som startats upp 4 st   4 st   
     
4.3.1 Verksamhetsmål:         
Sektorn ska ta vara på den digitala utvecklingens möjligheter för att 
frigöra resurser för det personliga mötet       
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4.4 Resultatmål: Ett bredare utbud av aktiviteter och 
gemenskap ska erbjudas tillsammans med föreningar och 
frivilliga. År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga 15 st   15 st   

      
4.4.1 Verksamhetsmål:      
Sektorn ska skapa förutsättningar för att kunna mötas, söka och 
skapa aktiviteter            

 
4.5 Resultatmål: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare 
som uppbär försörjningsstöd och medborgare som har en 
insats inom sektorn. Sysselsättning ska ske genom 
samverkan mellan kommunens olika sektorer. År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Antalet sysselsättningsplatser med beslut utanför den ordinarie 
kommunala verksamheten 

10 
personer   10 

personer   
Antal OSA-anställningar 15 st   15 st   
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet- 
deltagare som börjat arbeta 20%   20%   
          
4.5.1 Verksamhetsmål:  
Sektorn ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till en fungerande 
samverkan – internt och externt, för att på detta sätt utveckla 
sysselsättningen  

Sektorn ska skapa möjligheter till olika aktiviteter och 
sysselsättningar för målgruppen  

Framtid 
Sektorn står inför en utmanande framtid inom samtliga områden. Den sociala omsorgen förväntas bli mer 
utmanande och allt mer nyckfull i framtiden. Vi ser ett tydligt behov av att göra förändringar för att möta 
upp de konstnadseffektiviseringar som krävs med nuvarande intäkter. Vi kommer inte kunna att bibehålla 
den kvalitet som förväntas av både medborgare och stat detta samtidigt som vi står inför utmaningar iform 
utav att bland annat göra sektorns arbete attraktivt. 
 
Sektorn har många av de yrkesgrupper som är extra utsatta för rekryteringskonkurrens. Redan idag saknas 
flera medarbetare och behovet kommer att öka under de närmaste åren, detta samtidigt som flera av våra 
medarbetare kommer att gå i pension. Vissa verksamheter kommer att expandera samtidigt som andra 
kommer effektiviseras under de närmaste åren, vilket gör att sektorn kommer behöva medarbetare som 
både har ett stort engagemang och hög kompetens.  
 
Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning för inte bara sektorn utan hela kommunen under flera 
år framåt. Barn utan vårdnadshavare har minskat men prognoserna gällande övriga människor på flykt 
minskar inte. Det kommer att bli viktigt att konstruera plattformar som möjliggör för människor att komma 
in på arbetsmarknaden och få möjlighet till självförsörjning i stället för en tillvaro grundad på våra 
försäkringssystem. Nya arbetssätt för att hitta möjliga insteg för att nå arbetsmarknaden behöver utvecklas 
i samverkan mellan stat och kommun, detta för att kunna etablera nya former av stöd för personer inom 
målgruppen. Vi behöver skapa nya arbetsformer i syfte att tydligare kunna stötta personer med behov av 
sysselsättning och/eller stödja till ordinarie arbetsmarknad. Vi ser samtidigt att en kostnadsökning kommer 
att ske inom området samtidigt som den statliga ersättningen minskar. Prognoserna som finns idag gör 
gällande att intäkten från staten inte kommer att täcka den totala kostnaden som kommunen har för att 
bedriva grundläggande integrationsarbete. Vi ser även att våra sociala försäkringssystem påverkas redan 
nu. De flyktingar som kom tidigt i processen har inte längre etableringsersättning från staten och 
kostnaderna kommer med all sannolikhet landa på kommunerna i form av ökade kostnader för 
försörjningsstöd. Sektorn har redan gjort vissa anpassningar men utmaningen ligger i att kunna anpassa 
verksamheten efter ersättningarna som staten ger och samtidigt ge den vård och omsorg som krävs.  
 
Det är viktigt att det arbete som påbörjats med att förändra och utveckla boendestrukturen inom 
äldreomsorgen fortsätter för att klara framtidens behov. Detta innebär att det blir en kedja av åtgärder och 
anpassningar samt en hel del lokal- och personalförändringar i verksamheterna. Men strukturförändringen i 
äldreomsorgen handlar inte bara om vård- och omsorgsboende, det handlar även om att skapa bra och 
tillgängliga bostäder för äldre som t.ex seniorboende och trygghetsboende men också fler mötesplatser. 
Detta är viktigt för att kostnadsdämpa den äldrebom som förvänta slå till om ett par år. För utan bra bostäder 
för äldre så kommer allt fler hamna i ett behov av den absolut dyraste och mest resurskrävande 
boendeformen, ett vård och omsorgsboende, är dessa dessutom omoderna och resurskrävande slår det 
extra mot en redan hårt belastad ekonomi. 



Sektor Barn och Utbildning 

Ekonomisk ram 
 
 
 
 
Ekonomisk ram, drift 2018 2019 
Budget 2017 213,298 220,097 
Löneökningar och kapitalkostnad april-dec 2017 2,898  
Budget IB 2018 216,196  
Ramförändring beslut av KS 2017-06-14 §81 -0,054 -2,591 
Löneökning jan-mars 2018 samt tim och OB 2018 1,039  
Omorganisationer -0,130  
Resursfördelning BoU -0,559 1,782 
Summa ram UB  220,097 219,288 

 

Verksamhetsförändringar Drift, mnkr 
Budget 

2018
Budget 

2019 
Tonårsgruppens behov. Genomförd besparing ej realistisk. 
Återföring av besparing aviserad 2015. 0,450 0,000 

Köp Gymnsiesärskoleplats, fler elever samt prishöjning 25%  0,800  0,000 
Utökad timplan, två tjänster ligger i det generella stadsbidraget 
(lagstiftning) 1,200 0,000 

Prisuppräkning köp av skolplatser 1,000 1,000 
*Utökning ram från KS förfogande beslut 2017-06-14 §85 för att 
säkerhetsställa finansiering i avvakan på att kulturskolan kommer 
igång, som kan ha möjlighet att söka bidrag.  

1,054
 

0,000 
 

Summa utökning 4,504 1,000 
Antaget minskade kostnader för skolskjutsar pga egen 
upphandling. -1,400 0,000 

*Finansiering av musikskola som ska ingå i blivande kulturskola 
utifrån kulturskoleutredningen.  -1,054 0,000 

Föreningsbidraget -0,587 mnkr.  Minska anslaget utifrån KS beslut 
i maj Från 3,5 mnkr till 2,9 mnkr. 0,000  

0,000 
Minskat föreningsbidrag ner till 2,4 mnkr pga generell besparing 
2018 (generell besparing för avsättningar 2018 på 0,558 punkt 9) -0,500 0,000 

Anpassning för prisuppräkning 2019:  Generell spar på enheterna 0,000 -1,000 
Generell besparing för avsättningar: Generell spar på enheterna -1,054 -0,561 
Åtgärdsprogram beslut KS 2016-11-09 §167 (är redan 
konsekvensbeskriven) -1,500 0,000 

Summa anpassning av ram -5,508 -1,561 
  
Summa Ramförändring 2017-06-14 -1,004 -0,561 
Resursfördelning BoU -0,559 0,892 
Kompensation löneökning jan -mars 2018 samt OB tim 1,039  
Omorganisering 0,370  
Utökning föreningsbidrag KS beslut 2017-10-11 §129  0,950  
Summa justering av ramar 1,800 1,782 
  
Summa Ramförändring 2017-12-14 0,796 -0,809 

*Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14 §85 att punkten integrerad musikskola utifrån 
kulturskoleutredningen -1,054 mnkr stryks för att säkerhetsställa finansiering i avvaktan på att kulturskola 
kommer igång, som kan ha möjlighet att söka bidrag. Medel tas ur KS förfogande. 
 
Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Kompensation för löneökning 2017 och utfördelning jan-mars 2018. Utfördelning har skett från kommunchef 
löneökningspost till sektorerna för 2017. Löneökningar för lönerevision 2018 ligger centralt på finansen. 
Kapitalkostnader för 2018 finns avsatt centralt.  
                                                                                                                                                                                         
Omorganisationer  

Ram 2018: 216,992 mnkr 

Ram 2019: 216,269 mnkr 
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En flytt av budget har skett från sektor barn & utbildning till Klk avseende del av tjänst till 
medborgarkontoret (-0,130 mnkr). Medel för föreningsbidrag som låg budgeterat på Klk har flyttats över till 
BoU (+0,500 mnkr).  
 
Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2017-06-14 §84.  
 
Investeringsram 
Mnkr  Budget 2018 Budget 2019
 1,700 1,355

Verksamhetsmål  
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål.  
 
1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen   
1.1  Resultatmål: Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang 
som gäller trygghet och hälsa på lika villkor  År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Skolinspektionens mätning % 2018                                               
Trygghet och studiero-mätning % 2019 92%   92%   

Medarbetarenkät 2019   -   92%   
          
1.1.1 Verksamhetsmål:          
Alla barn, elever och anställda inom BoU ska känna sig trygga         

 
 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande 
miljömål med detaljerade mål i verksamheten            
2.1  Resultatmål: 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 2018 2018 År 2019 2019
Indikatorer Mål Utfall 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   

Inventering  
slutförd   

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  25%   50%   
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av 
sitt matavfall i de kommunala verksamheterna. 10%   25%   
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala 
verksamheter (100%). 20%   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   

4 enheter 
påbörjar 

certifiering   
 
2.1.1 Verksamhetsmål 
Att införa "Grön flagg". 
         
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  Resultatmål:  Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande 
stimulans  År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 
Stanine test i förskoleklass. (%). Mätning görs i augusti  95%   97%   
          
3.1.1 Verksamhetsmål:         
Alla barn ska uppnå minst fyra i Stanine test i förskoleklass         

 
3.2  Resultatmål: Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna 
utbildningar som matchar det lokala näringslivet och 
arbetsmarknadsbehovet År 2018   År 2019   
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Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 
Antal fler erbjudna platser på Vuxenutbildningens program (större 
än) >år2017   >år2018   

      
3.2.1 Verksamhetsmål:         
Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna utbildningar som 
matchar det lokala näringslivet och arbetsmarknadsbehovet         

 
 
7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska 
kommunens invånare erbjudas idrott, fritids -och kulturaktiviteter av 
varierande karaktär och god kvalitet.         
7.1 Resultatmål: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i 
samtliga delar av kommunen i form av allaktivitetshus  

År 
2018   

År 
2019   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 
Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården. 200   250   
Antal utvecklingsmöten med föreningslivet. 2   3   
Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 1   1   

 
        

7.1.1 Verksamhetsmål:          
Mötesplatser ska finnas för alla kommuninvånare i samtliga delar av 
kommunen i form av allaktivitetshus          

 
 

7.2 Resultatmål: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge  År 
2018   

År 
2019   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 
Mäta besökande till kulturella platser genom att placera QR-koder på 
dessa och koppla till ”Platser berättar”  200   270   

Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via 
uttagen sidstatistik. 300   500   
Nöjdhet i medborgarenkät i % ( genomförs 2019 och framåt)      80   
         
7.2.1 Verksamhetsmål:          
Kommuninvånarna är stolta över sin kommun         
7.2.2 Verksamhetsmål:          
Öka antal turister         

 
8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i 
vår kommun         
8.1 Resultatmål:   Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara År 2018 År 2019 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 
Minska antalet ungdomar som är inskrivna i KAA 80   81   
Andel elever med minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%) 70   75   
Andel elever med minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 80   85   
Andel elever med gymnasieexamen efter fyra år  75   77   
          
8.1.1 Verksamhetsmål:          
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%)         
8.1.2 Verksamhetsmål:          
Alla elever i årskurs 9 ska vara behöriga till gymnasiet          
8.1.3 Verksamhetsmål:          
Alla elever ska ha en gymnasieexamen/intyg efter fyra år          
8.1.4 Verksamhetsmål:          
Utveckla arbetet kring föräldraskapsstöd*         

 
*Inom inriktningsmål 1 finns ett resultatmål inom kommunledningskontoret 1.1 Resultatmål KLK Utveckla 
arbetet kring föräldraskapstöd. Detta föreslås bli ett verksamhetsmål inom sektor Barn och Utbildning under 
inriktningsmålet 8 och under resultatmål 8.1 ”alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun” 
för åren 2018-2019. 
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Framtid 
Organisationen Barn och Utbildning står inför stora utmaningar som att: 

 öka måluppfyllelsen hos alla elever 
 rekrytera och bibehålla behöriga lärare i samtliga ämnen 
 tjänstefördela effektivt utifrån resurstilldelning 
 tillämpa kollegialt lärande 
 så stor utsträckning som möjligt bedriva röda-tråden-arbetet 
 skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn i kommunen 
 skapa anpassade lokaler för modern pedagogik 

 
Samtliga skolor är inom kort och vissa fall akut i behov av omfattande renoveringar och utbyggnationer. 
Skolorna är i dagsläget inte anpassade för modern pedagogik och har inte arbetsplatser för lärare i tillräcklig 
utsträckning. 
 



LINAND001
Rektangel
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  2017-10-27 Dnr: KS 2014-521
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 

Förslag till beslut 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har del att förrätta val för uppdrag med mandattid 2018-01-01 -
2018-12-31. 
 
Aktuella uppdrag och mandattider framgår av handlingarna. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Resp. förtroendevald 
Förtroendemannaregister 
 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chen Kommunchef 
Administrativa enheten  
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  2017-12-07 Dnr: KS 2017-376
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Extra dialogdag för kommunstyrelsen 14 februari 
2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ha en extra dialogdag för kommunstyrelsen 2018-02-
14. 

Sammanfattning 
Dialogdagen avser att diskutera på vilket sätt man som förtroendevald ska kunna 
fatta beslut enligt barns bästa i barnkonventionens anda. 

     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Folkhälsostrateg 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
Kommunstyrelsen 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  

LINAND001
Rektangel



 

 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Anmälan av delegationsbeslut oktober - november
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

1(5) 
Datum 
2017-12-05

                                                                                         Dnr KS 2017-67             

 

 
2017-10-27 – 2017-11-30 
 

  
 
                                                                                       

 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-11-30 64160 Inkommande Sektor Barn och 

utbildning 
Anställningsbeslut från om område  
Barn och utbildning. 
 

Liselott Sörensen-
Ringi 

 

2017-11-30 64145 Inkommande Henrik Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2017-11-30 64143 Inkommande Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade för november 
månad. 
 

Kajsa Lindberg  

2017-11-28 64045 Inkommande Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.5 - Besluta om köp av 
och försäljning av fastighet. Bärby 
1:14. 
 

Henrik Gustafsson 2017-000519 

2017-11-28 64013 Inkommande Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.2.2 - Besluta om extern 
uthyrning av kommunens 
fastigheter. Uppsägning av 
hyreskontrakt, Dingle 2:56. 
 

Håkan Sundberg 2016-000022 



 

 
 
 
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

2(5) 
Datum 
2017-12-05

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-11-27 64161 Inkommande Kommunstyrelsens 

Myndighetsutskott 
Beslut i Kommunstyrelsens 
Myndighetsutskotts protokoll 2017-
11-07, 2017-11-20 och 2017-11-
28. 
 

Rickard Persson  

2017-11-27 64155 Inkommande Personalenheten Anställningsbeslut från område 
Barn- och utbildning, område Stöd 
vård och omsorg och Övrig 
verksamhet. 
 

Pernilla Niklasson  

2017-11-27 64153 Inkommande Individ- och 
familjeomsorgen 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Individ- och familjeomsorgen. 
Besluta om insatser bistånd 
perioden 2017-05-01 -- 2017-08-
31. 
 

Clarie Engström  

2017-11-24 64156 Inkommande Kommunchef Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.14 a - Omfördelning av 
medel mellan investeringsobjekt. 
(Åtgärder Dingle Naturbruksskola). 
 

Håkan Sundberg 2016-000114 

2017-11-24 64000 Inkommande Pernilla Niklasson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2 - Intresseanmälan om 
pensionsförstärkning. 
 

Pernilla Niklasson 2017-000171 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-11-20 63943 Inkommande Canon Business Center 

Trollhättan AB. 
Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till LSS-
boende Frejvägen 2 med Canon 
Business Center AB. 
 

Maria Strömberg 2016-000053 

2017-11-20 63939 Inkommande Canon Business Center 
Trollhättan AB 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Hemkunskapslokal, Hedekas skola 
med Canon Business Center AB. 
 

Maria Strömberg 2016-000053 

2017-11-20 63935 Inkommande Canon Business Center 
Trollhättan AB 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Centrumskolan/köket med Canon 
Business Center AB. 
 

Maria Strömberg 2016-000053 

2017-11-20 63932 Inkommande Canon Business Center 
Trollhättan AB 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till LSS-
boende Frejvägen 4 med Canon 
Business Center AB. 
 

Maria Strömberg 2016-000053 

2017-11-20 63921 Inkommande Biståndsenheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Besluta om insatser bistånd 
perioden 2017-10-01 -- 2017-10-
31 
 

Biståndhandläggare  
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-11-10 64159 Inkommande Kunskapens Hus Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 

punkt 3.1.4 - Beslut om omedelbar 
avstängning i de frivilliga 
skolformerna. Avstängningen gäller 
under perioden 2017-11-13 -- 
2017-11-24. 
 

Henrik Oleskog  

2017-11-09 63791 Inkommande Henrik Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2017-11-06 63809 Inkommande Monica Andrésen Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 a - Avtal har tecknats 
efter upphandling av arbetskläder 
och skor till förskolans pedagoger 
med Ink art Clothing AB. 
 

Elin Johansson 2017-000399 

2017-11-02 63816 Inkommande Rickard Persson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2.8 b - Förlängningsavtal 
har tecknats gällande 
bemanningstjänster 
socialsekreterare. 
 

Elin Johansson 2014-000488 

2017-11-02 63717 Inkommande Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd för oktober 
månad. 
 

Kajsa Lindberg  
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-11-02 63716 Inkommande Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 

punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd för september 
månad. 
 

Kajsa Lindberg  

2017-11-02 63715 Inkommande Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd för augusti 
månad. 
 

Kajsa Lindberg  

2017-11-01 64157 Inkommande Ekonomienheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.8 - Besluta om anstånd 
med eller avbetalning av skuld till 
kommunen. Munkedals Ridklubb 
(MRK) har inkommit med begäran 
om anstånd för betalning av 
fakturor. Anståndet gäller fram till 
2018-01-31. 
 

Maria Strömberg  
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