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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 



MUNKEDALS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Mandattid: 2014-10-15 - 2018-10-14

ARBETARPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Åsa Karlsson 0524-12107 1. Inger Orsbeck 0524-12170
Rolf Berg 070-623 11 11 2. Olle Strömberg 0524-71530
Maria Sundell 0524-10811 3. Regina Johansson 073-903 65 88
Said Lundin 0524-40868 4. Yvonne Martinsson 0705-48 47 32
Caritha Jacobsson 0524-22094 5. Åke Dahlbom 070-511 55 48
Håkan Bergqvist 070-513 19 37 6. Camilla Johansson
Jenny Jansson 0524-13303
Per-Arne Brink 0524-12435
Liza Kettil 0524-24110
Leif Högberg 070-176 71 99
Pia Hässlebräcke 0524-30058

CENTERPARTIET

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Christer Nilsson 0524-32002 1. Barbro Gustavsson 0524-10606
Lars-Göran Sunesson 0524-81171 2. Leif Svensson 0524-50376
Helena Hansson 0524-41011 3. Mona Nilsson 0524-81143
Karl-Anders Andersson 070-535 04 37
Birgitta Karlsson 070-282 56 57
Carina Thorstensson 070-391 16 17

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Hans-Joachim Isenheim 0524-13674 1. Hervor Brandt 0524-40038

2. Nina Isenheim 0524-13674

MODERATA SAMLINGSPARTIET

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Ann-Sofie Alm 072-212 31 78 1. Christer Börjesson 0524-81001
Malin Östman 0524-21900 2. Ulla Gustafsson 0524-213 43
Jan Hognert 0524-23480 3. Martin Rödin
Bo Ericson 073-539 21 26
Malin Corner 073-360 56 66
Camilla Espenkrona 0524-21799



SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Heikki Klaavuniemi 0700-824200 1. -
Matheus Enholm 070-751 45 80 2. - 
Per Nilsen 073-049 85 41
Tony Hansson 072-565 25 24
Christoffer Wallin 070-938 63 91

VÄNSTERPARTIET

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Kasper Gustafsson 0524-32060 1. Iréne Barfoot Ekelund 0524-71118
Ove Göransson 0524-71170 2. Mikael Karlsson

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Nina Andersson 0524-31076 1. Olle Olsson 070-641 17 07
Inger Holgersson 0524-23136 2. Rolf Jacobsson

LIBERALERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Karin Blomstrand 070-565 00 58 1. Björn Jacobsson 0524-71113

2. Anna Höglind 0524-42236



 

 

 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 
  

  

 

Ärende Sid

1.  Anmälan av motioner 7 

2.  Anmälan av medborgarförslag 8 

3.  Anmälan av pågående motioner 10 

4.  Anmälan av pågående medborgarförslag 12 

5.  Sammanträdestider för 2018 
Dnr: KS 2017-376 

14 

6.  Risk- och sårbarhetsanalys 
Dnr: KS 2017-389 

19 

7.  Antal ledamöter och ersättare i ny politisk organisation från och med 2019-01-01 
Dnr: KS 2016-373 

50 

8.  Taxa för gravsättning och tvångsgravsättning samt taxa vid provisorisk 
dödsboförvaltning 
Dnr: KS 2017-36 

56 

9.  Handlingsplan Barnkonventionen 
Dnr: KS 2017-322 

67 

10.  Medlemsavgift 2018 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Dnr: KS 2017-5 

78 

11.  Finansiella mål och ekonomi för budget 2018 samt plan 2019-2020 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
Dnr: KS 2017-459 

98 

12.  Revidering av styrdokument för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Dnr: KS 2017-240 

121

Tid: Torsdagen den 23 november 2017 kl. 17.00 
 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 
 

Justeringsdatum: 27 november, kl. 08.00. 

Justeringsperson: Sist möte: Leif Svensson (C) och Ove Göransson (V) 

Ordförande: Christer Nilsson (C) 

Sekreterare: Linda Ökvist 
 
 

Kl. 17.00: Studieförbundet Vuxenskolan och ABF Fyrbodal informerar fullmäktige och 
åhörare om sin verksamhet. 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 



 
 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 
  

  
 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ärende Sid

13.  Planeringsförutsättningar Budget 2019 
Dnr: KS 2017-448 

149

14.  Ändrad ägarfördelning RAMBO AB 
Dnr: KS 2017-421 

171

15.  Exploatering Vadholmen 
Dnr: KS 2016-114 

187

16.  Renhållningstaxa RAMBO AB 
Dnr: KS 2017-2 

190

17.  Verksamhetsområde för VA 
Dnr: KS 2017-468 

200

18.  Svar på medborgarförslag gällande solelsanläggning 
Dnr: KS 2017-358 

215

19.  Svar på motion Hans-Carl Carlson (KD) om ett flexibelt bemanningssystem på 
kommunens äldreboende 
Dnr: KS 2010-218 

222

20.  Svar på motion från Göran Nyberg (C) om att utreda att utreda den framtida 
äldreomsorgsstrukturen. 
Dnr: KS 2014-547 

226

21.  Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om att marknadsföra Munkedals kommun. 
Dnr: KS 2016-85 

230

22.  Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) och Matheus Enholm (SD), om att 
vidareutbilda vikarier. 
Dnr: KS 2017-58 

235

23.  Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att minska sjukskrivningstalen inom 
lärarkåren genom införande av jämnare arbetsbelastning över året. 
Dnr: KS 2013-288 

242

24.  Svar på motion från Lars-Göran Sunesson (C) om utveckling av 
simskoleverksamheten i Munkedals kommun. 
Dnr: KS 2012-217 

247

25.  Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att införa ett system för att säkerställa 
våra skolors likvärdighet i resultat. 
Dnr: KS 2013-291 

252

26.  Val till kommunala förtroendeuppdrag med mandattid 1 år 
Dnr: KS 2014-521 

257

27.  Val till kommunala förtroendeuppdrag 
Dnr: KS 2014-521 

274

 



  
  

MOTION TILL MUNKEDALS  KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet 
 
Alla ideella organisationer och föreningar som ställer upp där det offentliga samhället slutar är en 
viktig resurs som måste tas till vara och inte glömmas bort. En siffra som nämns i sammanhanget är 
att det ideella arbetet i Sverige motsvaras av cirka 300 000 heltidstjänster. Ideella organisationer 
benämns också som idéburna organisationer eller civila samhället. Eftersom benämningen centralt är 
idéburna organisationer används denna benämning i fortsättningen. 
 
På nationell nivå har överenskommelser gjorts ‐ både inom det sociala området och inom 
integrationsområdet ‐ mellan regering, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och idéburna 
organisationer. 
 
Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala området och möjliggöra 
för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området.  
 
Inom integrationsområdet är syftet att hitta samverkansformer när det gäller nyanlända och deras 
etablering i samhället. De idéburna organisationerna är en kraft för demokratisk förankring och 
vitalisering, för lokal och regional utveckling och för välfärdens förnyelse. Ett gott samspel mellan 
offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centralt för en god samhällsutveckling.  
 
På lokal nivå har flera kommuner ställt sig bakom och infört överenskommelserna. Eftersom den 
inom det sociala området kom först är det också där man hittills kommit längst.  
 
Information kring överenskommelsen finns bland annat på denna länk http://overenskommelsen.se  
 
I Munkedal  finns många idéburna organisationer; dels sådana som återfinns på riksplan men även 
många lokala föreningar. Alla dessa gör idag ett stort arbete, både inom det sociala området och 
inom integrationsområdet, och med hjälp av de överenskommelser som motionen hänvisar till kan 
det arbetet bli än mer strukturerat och genomtänkt. Genom att de olika aktörerna känner till 
varandra och sina olika roller kan det ideella arbetet verkligen få den uppskattning det förtjänar! 
Tanken är inte att de idéburna organisationerna ska ersätta det offentligas uppgift men de kan på 
olika sätt vara ett komplement i välfärdsarbetet.  
 
Vi  föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige: 
 
utreder förutsättningarna för att Munkedal  inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den 
centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala 
området och integrationsområdet.   
 
Karin Blomstrand, Liberalerna i Munkedal 
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  2017-09-26 Dnr: KS 2017-376
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Sammanträdestider för 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för  
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens  
myndighetsutskott år 2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för år  
2018. 

Sammanfattning 
Administrativa enheten har i samråd med ekonomienheten tagit fram förslag till 
sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunstyrelsens myndighetsutskott år 2018. Hänsyn har tagits 
till kommunens budgetprocess. 
 
Föreslagna sammanträdesdagar är följande: 
 
Kommunfullmäktige: kl. 17.00 
15/2, 28/3, 5/4 (dialog), 26/4, 27/6, 28/6, 27/9, 18/10 (nya fullmäktige), 19/10 
(dialog), 29/11 och 13/12. 
 
Kommunstyrelsen: kl. 09.00 
31/1, 1/3 (dialog), 14/3, 11/4, 16/5, 7/6 (dialog), 13/6, 12/9, 19/9 (dialog), 10/10, 
14/11, 5/12 (dialog) samt 12/12. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott: kl. 09.00 
17/1, 24/1 (dialog*), 28/2, 8/3 (dialog*), 9/3 (dialog*), 27/3, 2/5 (dialog*), 3/5, 
30/5, 29/8, 1/10, 24/10 samt 20/11. 
 
* Dialogdagarna är planerade inför bokslut, budget, mål mm. 
 
Kommunstyrelsens myndighetsutskott: kl.08.30 
11/1, 6/2, 6/3, 4/4, 15/5, 12/6, 14/8, 11/9, 17/10, 20/11 samt 11/12. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
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Beslutet expedieras till: 
Sekreterarna 
Sektorcheferna 
Kommunchefen 
Samtliga förtroendevalda 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Enhetschef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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  2017-09-01 Dnr: KS 2017–389

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: 
Joakim Hagetoft 
Säkerhetssamordnare 
Administrativa enheten 

Risk- och sårbarhetsanalys 2017 – 2018  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad risk- och sårbarhetsanalys för 
Munkedals kommun. Dokumentet ersätter tidigare ”Risk- och sårbarhetsanalys för 
Munkedals kommun” med diarienummer 2009–68 § 18 som reviderades senast 
2015-08-25. 

Sammanfattning 

”Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2017 – 2018” är ett dokument 
upprättat med grund i ett analysarbete som bedrivits inom Munkedals kommun.  

Utifrån analysarbetet har ett antal åtgärdsförslag tagits fram för att minska 
sårbarheten i samhället och bidra till en god förmåga att hantera en krissituation. 
Genomförandet av åtgärdsförslagen kommer att planeras för under 2017 – 2018 och 
kontinuerligt följas upp av säkerhetssamordnaren. 

Ovan nämnda analysarbete ska genomföras en gång per mandatperiod och denna 
uppgift är reglerad i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Munkedals kommuns 
risk- och sårbarhetsanalys 2017 – 2018 är ett resultat av kommunens fullgörande av 
gällande lagstiftning. Analysarbetet är en viktig del i kommunens 
krisberedskapsarbete och skapar en grund till förbättringsåtgärder och 
övningsscenarion. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Risk- och sårbarhetsanalysen för Munkedals kommun innebär inga extra utgifter.   

Utifrån utförande av åtgärdsförslagen kan det framkomma behov av åtgärder för att 
exempelvis förebygga att händelser inträffar eller säkra beroendet av drivmedel. 
Dessa åtgärder kommer då att prövas och kostnadsbedömas i särskild ordning. 
   
     

 

 
Beslutet expedieras till: 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Säkerhetssamordnare 
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1. Inledning 
Svensk krisberedskap har som övergripande målsättning att värna om 
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljömässiga och ekonomiska 
värden, nationell suveränitet samt upprätthållande av grundläggande värden som 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

Krisberedskapsarbetet tar fokus på samtliga tre faser av en händelse; före, under 
och efter. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) är varje kommun 
och landsting ålagda att bedriva arbete som minskar sårbarheten i sin verksamhet 
och skapar en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Därigenom förväntas 
man även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Krisberedskapsarbete före en extraordinär händelse handlar om samtliga uppgifter 
och åtgärder som förebygger att händelser inträffar och som förbereder aktörer på 
att hantera en inträffad händelse. En grundläggande del i detta arbete är analysen 
som varje kommun enligt 2 kap. 1 § LEH är ålagda att genomföra. Vid 
analysarbetet ska kommunen bedöma vilka extraordinära händelser i fredstid som 
kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Detta dokument är Munkedals kommuns risk- och 
sårbarhetsanalys i enlighet med 2 kap. 1 § LEH. 

Syftet med Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys är att; 

 Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka 
förmågan 

 Vara ett beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga 
 Utgöra underlag för information till allmänheten 
 Ge en lägesbild över risker och sårbarheter 

I arbetet med att genomföra risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen följa 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- 
och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). 

Denna risk- och sårbarhetsanalys är strikt utformad efter föreskrifternas krav och 
har därmed påverkat utformningen av detta dokument.  
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2. Kommunens ansvarsområde och uppgifter  
Munkedals kommun är en av landets 290 kommuner med ansvar för viktiga 
funktioner i samhället som socialtjänst (omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg), för-, grund- och 
gymnasieskola, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 
avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, 
biblioteksverksamhet och bostäder. 

Kommunens uppgifter i krisberedskapsarbetet 

Risk- och sårbarhetsanalys 
Varje mandatperiod ska Munkedals kommun analysera vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan 
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och ställas 
samman i en risk- och sårbarhetsanalys. 

Planering 
Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysens resultat ska kommunen fastställa 
en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.  

I Munkedals kommun finns en nyligen antagen ”Krisledningsplan Munkedals 
kommun”. Det övergripande och långsiktiga arbetet med kommunens 
krisberedskap styrs i sin tur av ”Plan för Munkedals kommuns arbete med 
krisberedskap”. 

Geografiskt områdesansvar 
Munkedals kommun har ett lokalt geografiskt områdesansvar. Ansvaret innebär att 
verka för att olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och 
uppnår samordning i planeringsarbetet så väl vid de krishanteringsåtgärder som 
vidtas av olika aktörer under sådana händelser. I uppgiften ligger också att 
samordna information till allmänheten samt att ta initiativ till att en samlad 
lägesbild tas fram i samband med extraordinära händelser. 

Utbildning och övning 
Munkedals kommun ansvarar för att förtroendevalda och anställda får den 
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 
extraordinära händelser. 

Rapportering 
I det löpande krisberedskapsarbetet så väl som vid samhällsstörningar ska 
kommunen hålla Länsstyrelsen informerad om sina åtgärder och om läget. 

Höjd beredskap 
Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap. Under 2017 har ytterligare ekonomiska medel tilldelats Sveriges 
kommuner för att ytterligare utveckla arbetet att stärka kommunernas förmåga till 
civilt försvar. 
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Kommunens organisation 

Politisk organisation 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och består i Munkedals 
kommun av 35 ledamöter vilka väljs för en tid av fyra år. Fullmäktige väljer 
ledamöter i alla nämnder och styrelser samt fattar beslut i stora, principiellt viktiga 
ärenden såsom budget, bokslut, bostadsförsörjning och detaljplaner.  

Kommunfullmäktige prövar även frågor om ansvarsfrihet som kan uppstå utifrån 
revisorernas granskningar.  

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en styrelse, en valnämnd, en 
krisledningsnämnd och en överförmyndarnämnd, alternativt en överförmyndare. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. I kommunstyrelsens ledningsfunktion 
ligger att leda och samordna exempelvis utvecklingen av den kommunala 
demokratin, den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
samt kommunens mark- och bostadspolitik. 

Övriga nämnder och utskott 
Ett antal politiskt tillsatta nämnder och utskott är ansvariga för arbetet inom 
respektive område. Munkedals kommun är värd för lönenämnden som är 
gemensam för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner, även benämnt SML. 

Även IT-nämnd och miljönämnd har Munkedals kommun gemensamt i ett SML-
samarbete. För IT-nämnden är Lysekils kommun värd och för miljönämnden är 
Sotenäs kommun värd. 

Revisorer 
Munkedals kommun har fem revisorer valda från de politiska partierna. Revisorerna 
har till sitt stöd engagerat sakkunniga revisorer från företaget Ernst & Young. De 
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förtroendevalda revisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska att den 
verksamhet som bedrivs i kommunen är ändamålsenlig och uppfyller fullmäktiges 
uppsatta mål.  

Förvaltningsorganisation 

 

Munkedals kommun har en samlad förvaltning som är indelad i följande fyra 
sektorer: 

 Kommunledningsstab / 
Kommunledningskontor 

 Sektor Barn och Utbildning 

 Sektor Omsorg 
 Sektor Samhällsbyggnad 

 

Kommunledningskontoret 
Kommunledningskontoret utgörs av administrativa enheten, ekonomienheten, 
personalenheten, löneenheten samt näringslivsutvecklare. Exempel på vad dessa 
enheter arbetar med är folkhälsa och trygghet, utgöra sekreterarskap i nämnder, 
hantera diarieföring och arkivering, kort- och långsiktig ekonomisk planering, 
ekonomiska utredningar, bokföring, personalprocesser och svara för kontakter med 
företag och landsbygdsutveckling. 

Sektor Barn och Utbildning 
Sektorn innefattar kommunens förskolor, grundskolor, fritidshem, dagbarnvårdare, 
Processtekniska gymnasiet, IM-programmet, grundsärskola, gymnasiesärskola, 
träningsskola, vuxenutbildning, musikskola samt kultur och fritid där kommunens 
bibliotek ingår.  

Verksamheterna är indelade i resultatenheter med en verksamhetsansvarig 
förskolechef/rektor/enhetschef för respektive enhet. 

Sektor Omsorg 
Sektorn utgör det yttersta skyddsnätet i samhället. Insatserna ska stödja och 
stärka medborgarnas egna förmågor.  
 
Sektor omsorg ansvarar för beslut, underlag till beslut och verkställighet inom 
myndighetsutskottets ansvarsområde vilket bland annat innefattar lagstiftning som 
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socialtjänstlagen, lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare, lagen om 
stöd och service samt hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Sektor Samhällsbyggnad 
Sektorn har sex enheter, varav fem är underställda kommunstyrelsen och en är 
underställd byggnadsnämnden. Den ansvarar för exempelvis kommunens lokaler, 
skötsel av grönytor och badplatser, kommunens vägnät, utredning av trafikfrågor, 
måltidsproduktion och lokalvård. 
 

Kommunala bolag 
Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet som ska skapa nytta för 
kommunen och kommuninvånarna. 

I Munkedals kommun finns följande bolag som kommunen äger helt eller delvis: 

 Dingle Industrilokaler AB 
(DILAB) 

 Munkedals bostäder AB 
(Munkbo) 

 Munkedal Vatten AB 
 Västvatten AB 

 Regional avfallsanläggning i 
mellersta Bohuslän AB (Rambo 
AB) 

 Vadholmen Foss 2:81 med 
flera AB 

 Vadholmen Foss 8:1 

 

Kommunalförbund 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund med de tre 
kommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla. Räddningstjänstförbundet är 
organiserat med en politisk direktion för den övergripande inriktningen och 
ledningen av kommunalförbundet. Under direktionen finns en förbunds-
/räddningschef som förbundets högste tjänsteman. Förbundschefen leder, planerar, 
genomför och följer upp de beslut som direktionen fattat. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän arbetar både förebyggande och operativt 
för att höja säkerheten i hela samhället. Genom sin vision Trygghet – Säkerhet – 
Omtanke strävar förbundet efter att erbjuda bästa möjliga service till alla som lever 
och verkar i medlemskommunerna. 

Fyrbodals kommunalförbund 
Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i 
Västra Götalands län. Det är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i 
uppgift att arbeta med samverkansfrågor kommunerna emellan. 
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Övergripande beskrivning av Munkedals kommuns geografiska 
område ur ett krisberedskapsperspektiv 

Människors liv och hälsa 
Munkedals kommun är belägen i de mellersta delarna av Bohuslän och angränsar 
till kommunerna Sotenäs, Lysekil, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda och Uddevalla.  

Munkedals kommun har ca 10 380 invånare (SCB 2017, kvartal 2). 

Västra Götalandsregionen driver hälso- och sjukvård i länet. I Munkedal finns en 
vårdcentral med filialer i Dingle och Hedekas. Kvällar och nätter finns ingen 
jourcentral tillgänglig. Då är kommuninvånarna hänvisade till närmsta akutsjukhus 
som är Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan.  

Genom ”Samverkande Sjukvård” finns möjligheter för kommuninvånare, som inte 
redan är patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården, att efter samtal 
med 1177 få hembesök av kommunens hemsjukvård när som helst på dygnet för 
en första sjukvårdsbedömning.  

I Munkedal tätort har regionen en ambulansstation. Sedan en tid utgår även en så 
kallad ”Single Responder” från denna ambulansstationen. Det är en specialutrustad 
akutbil som bemannas av en ambulanssjukvårdare. Det främsta uppdraget är att 
inleda undersökning och behandling och att sedan överlämna patienten till 
anslutande ambulans, om patienten behöver föras till sjukhus.  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän åker, förutom på vanliga larm som bränder 
och trafikolyckor, även på IVPA-larm1 och utgör ytterligare en livräddande resurs. 
Räddningstjänstförbundet har två brandstationer i Munkedals kommun som är 
placerade i Munkedal och Hedekas. 

Samhällets funktionalitet 
Inom Munkedals kommun finns samhällsviktig verksamhet inom både den privata 
och offentliga sektorn.  

Munkedals kommun är starkt beroende av motorvägen E6:an, som är en viktig 
transportlänk mellan Oslo – Göteborg – Malmö – Köpenhamn. E6:an går igenom 
kommunen i nord-sydlig riktning och möjliggör snabbare pendling till Uddevalla och 
Göteborgsområdet. Även länsvägarna 165, 174, 832 och 928 är väl trafikerade och 
viktiga delar i kommunens infrastruktur.  

Även järnvägen, Bohusbanan, löper genom Munkedals kommun i nord-sydlig 
riktning och trafikeras till största delen av persontrafik som utförs av Västtrafik.  

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 
Detta skyddsvärde handlar om människors tilltro till demokratin och rättsstaten 
samt förtroende för samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, 
ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp. 

Munkedals kommun ligger inom Polismyndighetens region Väst, polisområde Västra 
Fyrbodal. En dag i veckan upprättar Polismyndigheten ett mobilt poliskontor på 
                                          
1 IVPA är en förkortning för ”I Väntan På Ambulans”. Avtal är upprättat med NU-
sjukvården där räddningstjänsten utför medicinskt förstärkningslarm. 
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torget i Munkedal. Utifrån gällande åtgärdsplan upprättas detta mobila poliskontor 
även i Hedekas och Hällevadsholm. Dessa besök varierar dock i frekvens och 
beslutas cirka en vecka i förväg. 

Miljö och ekonomiska värden 
I kommunen finns många olika landskapstyper representerade. Allt ifrån det typiskt 
Bohuslänska med dramatiskt uppskjutande berg ur bördiga slätter, som vid 
Bärfendal, till "fjällnatur" och hedlandskap på Kynnefjäll i de nordligaste delarna. 
Längst i söder når kommunen havet och de inre delarna av Gullmarsfjorden.  

Till största del är kommunen en skogsbygd med ett antal större och mindre sjöar. 
Största sjö är Kärnsjön som ligger ungefär mitt i kommunen. Den sydvästra delen 
utgörs av jordbruksbygd. 

Genom Munkedal tätort rinner Örekilsälven som är känt för sitt laxfiske. Den 
mynnar ut i Saltkällefjorden som är en del av Gullmarsfjorden. 

Munkedals kommun har fyra tätorter2:  

 Munkedal (centralort) 
 Dingle 
 Hällevadsholm 
 Hedekas 

Nationell suveränitet 
Med nationell suveränitet menas kontroll över nationens territorium och över de 
politiska beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens försörjning med 
förnödenheter. Militärregion Väst omfattar länen Halland, Västra Götaland, 
Värmland och Örebro. 

  

                                          
2 Munkedals kommuns tätorter enligt ”Översiktsplanen 2010 för Munkedals 
kommun”. 
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3. Beskrivning av arbetsprocess och metod 

Arbetsprocess för risk- och sårbarhetsanalysarbetet 
Med utgångspunkt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser har kommunen utvecklat 
en mall där resultatet av kommunens analys dokumenterats. 

Munkedals kommuns analys utgår från nationellt använda begrepp, definitioner och 
exempel på händelser.  

Säkerhetssamordnaren samlade samtliga sektorer och Västvatten AB till ett första 
arbetsmöte. Då informerades om det kommande arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen samt syftet med arbetet. Vid ett andra arbetsmöte 
genomfördes analysarbetet och en sektor- /bolagsspecifik risk- och 
sårbarhetsanalys togs fram. 

Vid ett tredje arbetsmöte, där representanter från respektive sektor deltog, 
sammanställdes risk- och sårbarhetsanalyserna till en kommunövergripande risk- 
och sårbarhetsanalys. 

Därefter presenterades risk- och sårbarhetsanalysen för kommunchefens 
ledningsgrupp. 

Metoder och vägledningar som använts i RSA-arbetet 
Publikationerna har främst tjänat som uppslagsverk där enstaka stycken eller sidor 
använts som inspiration eller rättesnöre: 

 MSBFS 2015:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 

 Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, MSB245 – april 2011 
 Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig 

verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid, 
MSB620 – januari 2014 

Funktioner som medverkat i RSA-arbetet  
 Kommunchef, tillika chef kommunledningskontoret med tillhörande 

ledningsgrupp 
 Chef sektor omsorg med tillhörande ledningsgrupp 
 Chef sektor barn och utbildning med tillhörande ledningsgrupp 
 Chef sektor samhällsbyggnad med tillhörande ledningsgrupp 
 Driftchef dricksvatten samt två medarbetare, Västvatten AB 
 Säkerhetssamordnare 

Författningar som har beaktats i denna redovisning 
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

MSBFS 2015:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. 
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I arbetet med att ta fram en sektor-, eller bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys 
har sektorerna och Västvatten AB beaktat de författningar och speciallagstiftning 
som har direkt koppling till sina respektive verksamheter. 

Material och underlag som använts för arbetet med risk- och 
sårbarbetsanalysen 
I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har följande material använts: 

 Munkedals kommuns tidigare risk- och sårbarhetsanalys 
 Munkedals kommuns hemsida och informationsmaterial 
 Risk- och sårbarhetsanalyser inom kommunens sektorer och bolag 
 Andra kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 
 Befolkningsstatistik från SCB 

Avgränsningar och motivering 
Detta är resultatet av Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys enligt 2 kap. 
1 § LEH och omfattar extraordinära händelser och avseende perioden fram till och 
med 2018. Rapporten följer dispositionen som anges i 4 §, MSBFS 2015:5. 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har inte beaktats i denna risk- och 
sårbarhetsanalys. Den har hanterats i särskild ordning av Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän som upprättat ett handlingsprogram utifrån de fastställda kraven. 

I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen och i denna rapport används 
vedertagna begrepp och skalor för bedömningar vilka återfinns i bilaga 1. 

Sekretess 
De sektorspecifika risk- och sårbarhetsanalyserna som är grund för identifieringen 
av samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden ska genomgå 
sekretessprövning med stöd av 18 kap. 13 § i offentlighets och sekretesslagen 
(2009:400) innan presentation till annan part än aktuell sektor.  

Inte någon del av detta dokument, som utgör Munkedals kommuns risk- och 
sårbarhetsanalys, är i behov av sekretessprövning. 
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4. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens verksamhet 

Nedan redovisas en bild av identifierad samhällsviktig verksamhet som finns inom 
kommunens geografiska område. Sådan verksamhet ägs och bedrivs inte enbart av 
det offentliga, utan även privata aktörer har ett ansvar.  

Med samhällsviktig avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor; 

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid 
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad 
kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små 
som möjligt. 

Inom kommunens verksamhet 

Samhällssektor Viktig samhällsfunktion 

Finansiella tjänster Betalningar 

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg 

Äldreomsorg, omsorg funktionshindrade/ 
socialpsykiatri, kommunal hälso- och sjukvård, individ 
och familjeomsorg, omsorg om barn – förskolor, 
omsorg om barn – grundskolor med fritidshem 

Information och 
kommunikation 

IT-infrastruktur, webbaserad information, sociala 
medier 

Kommunalteknisk 
försörjning 

Dricksvattenförsörjning, råvattendistribution, 
avloppsrening, väghållning, renhållning, lokalvård. 

Livsmedel Måltidsproduktion och annan kostförsörjning. 

Offentlig förvaltning Lokal ledning 
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Inom kommunens geografiska område 

Samhällssektor Viktig samhällsfunktion 

Energiförsörjning Drivmedelsförsörjning, elförsörjning 

Finansiella tjänster Betalningar, tillgång till kontanter 

Handel och industri Bygg- och entreprenadverksamhet 

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg 

Akutsjukvård, läkemedelsförsörjning och primärvård 

Information och 
kommunikation 

Telefoni, radiokommunikation, distribution av post 
och sociala media 

Livsmedel Distribution av livsmedel, primärproduktion och 
kontroll av livsmedel och tillverkning av livsmedel 

Offentlig förvaltning Begravningsverksamhet 

Skydd och säkerhet Räddningstjänst, polis, vaktbolag 

Transporter Transporter 
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5. Identifierade kritiska beroenden för Munkedals 
kommuns samhällsviktiga verksamhet 

Med utgångspunkt i den samhällsviktiga verksamhet som kommunen själv 
förvaltar, bedriver eller äger har kritiska beroenden identifierats. Med kritiska 
beroenden menas sådant som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter 
ska kunna fungera. Vid ett bortfall av eller en störning i leveransen av sådana 
beroenden kan följden bli att en extraordinär händelse inträffar. 

Att identifiera kritiska beroenden är ett komplext arbete och kräver ofta mer 
kunskaper än vad som finns inom respektive sektor/bolag. Vid arbetet med att ta 
fram en risk- och sårbarhetsanalys ute i verksamheterna gjordes en mer detaljerad 
bedömning av verksamheternas kritiska beroenden. Dessa bedömningar låg till 
grund för sårbarhetsbedömningen. Men för att göra redovisningen enklare och mer 
överskådlig presenteras Munkedals kommuns kritiska beroenden enligt nedan 
diagram. 

 

En sammanställning av de beroenden som kommunens samhällsviktiga verksamhet 
identifierat ger vid handen att fler beroenden är externa än interna. Infrastruktur 
samt varor och tjänster utgör de största kritiska beroendena. Därefter följd av 
personal, verksamhetsnära system och information.  

Inom kategorin infrastruktur har exempelvis el, elektroniska kommunikationer, 
farbara vägar och huvuddelen av den kommunaltekniska försörjningen inräknats.  

I kategorin varor och tjänster har bland annat läkemedel och livsmedel inräknats. 
Tjänster kan omfatta samarbeten med grannkommuner, upphandlade leverantörer 
och samhällstjänster.  

Personal handlar inte bara om en numerär utan att ha rätt personal, mandat och 
kompetens.  

25%

21%
21%

23%

10%

Fördelning av kritiska beroenden

Infrastruktur Verksamhetsnära system Personal Varor och tjänster Information
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Verksamhetsnära system handlar bland annat om tillgången till vissa datasystem, 
vars tillgång är mycket viktigt för många av kommunens verksamheter, men främst 
inom sektor omsorg.  

Information innefattar beroendet att dela lägesbilder och sprida eller motta 
information för att kunna bedriva verksamhet och har främst identifierats inom 
lokal ledning. 
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6. Identifierade och analyserade risker för 
kommunen och dess geografiska område 

Nedan redovisas en bild över identifierade och värderade risker. Syftet är att 
identifiera extraordinära händelser och förhållanden som innebär en risk. 
Värderingen har skett utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
värden (se bilaga 1) och ska enbart ses som en uppskattning. Anledningen är att 
det för extraordinära händelser är svårt, i vissa fall omöjligt, att skatta 
sannolikheten.  

1. Naturolyckor 
1.1 Naturolyckor generellt 
1.2 Begränsad förmåga att inställa 

sig p.g.a. naturolycka 
1.3 Översvämning 
1.4 Kraftigt snöfall 
1.5 Skogsbrand 
1.6 Skred 

2. Andra olyckor 
2.1 Brand i fastighet 
2.2 Skolbussolycka 
2.3 Tågolycka 
2.4 Gasolycka på industriföretag 
2.5 Kemiskt utsläpp i vattentäkt 

(till följd av trafikolycka eller 
utsläpp från industri) 

3. Teknisk infrastruktur och 
försörjningssystem 

3.1 Elavbrott 
3.2 Vattenburen smitta i vattnet 
3.3 Mikrobiologisk kontaminering 

av dricksvatten 

3.4 Kemisk kontaminering av 
dricksvatten 

3.5 Låga grundvattennivåer 

4. Antagonistiska hot och 
social oro 

4.1 Hot mot förtroendevalda 
4.2 Våld mot förtroendevalda 
4.3 Hot mot personal 
4.4 Våld mot personal 
4.5 Attack mot förskola/skola 
4.6 Påverkade och instabila 

personer i anslutning till 
område för skola/förskola 

4.7 Bombhot 
4.8 Stöld mediciner inom 

omsorgsverksamheter 
4.9 Sabotage 

5. Sjukdomar 
5.1 Pandemier och andra större 

sjukdomsutbrott 

Katastrofala  2.3 4.5   

Mycket 
allvarliga 

     

Allvarliga  2.5, 3.5  4.2, 5.1 2.2, 4.1 

Begränsade  2.4, 3.2 3.4 1.1, 1.3, 
1.4, 1.6, 
3.3, 4.7 

2.1, 3.1, 
4.3, 4.4, 
4.6, 4.8, 
4.9 

Mycket 
begränsade 

 1.5  1.2  

Konsekvens 
 
     Sannolikhet 

Mycket 
låg 

Låg Medelhög Hög Mycket 
hög 
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Naturolyckor 
SMHI benämner minst 50 mm regn på en timme eller minst 1 mm på en minut för 
skyfall. Konsekvenserna kan bli att fastigheter översvämmas, inträngning av 
dagvatten i avloppsverk, stort tryck på räddningstjänsten, avstängd eller bortspolad 
infrastruktur och påverkan på annan samhällsviktig verksamhet så som hemtjänst 
och hemsjukvård. 

Åska uppträder ofta i kraftiga bymoln och kan vara inbakade i sammanhängande 
regnmoln. Under perioder av kraftig torka kan åska och blixtar slå ner, starta 
bränder och skada elektrisk utrustning som kan ta lång tid att återställa eller 
ersätta. 

Vid översvämningar täcks områden av vatten utanför den normala gränsen för sjö 
och vattendrag. Kraftig eller längre tidsnederbörd kan vara orsaken och medföra 
framkomlighetsproblem, störningar i försörjningssystem och skador på egendom. 

Vid ras och skred påverkas framkomligheten, infrastruktur kan slitas sönder och 
fastigheter kan behöva evakueras. Inom Munkedals kommun finns det risk för ras 
och skred. Ett ras som fick stor inverkan på infrastrukturen inträffade vid Småröd, i 
sydligaste delen av Munkedals kommun, på kvällen den 20 december 2006. Med 
anledning av motorvägsbygget hade stora schaktmassor lagrats på en och samma 
plats. Tyngden från schaktmassorna blev för stor och orsakade ett ras som drog 
med sig både E6:an och Bohusbanan. Under knappt två månader var all trafik 
tvungen att ta alternativa färdvägar som ledde till stor belastning på dessa 
sträckor, långsammare pendling och ekonomiska förluster för verksamheter som 
var beroende av den befintliga infrastrukturen. 

Bedömning och utredning av ras- och skredrisk inom Munkedals kommun sker alltid 
i samband med framtagande av nya detaljplaner.   

Genom bland annat stormarna Gudrun och Per har länet fått erfara vilka 
konsekvenser som kan uppstå; störningar i teknisk försörjning, transportsystem 
och framkomlighetsproblem. Skador på människor kan uppstå under stormen men 
uppkommer mer sannolikt i det många gånger så omfattande återställningsarbetet. 

Sedan 2013 går SMHI ut med varningar för värmebölja, det vill säga när 
prognoserna visar på maximal dygnstemperatur på 30o C eller mer tre dagar i 
följd. Höga temperaturer kan medföra ökad påfrestning på kroppen hos känsliga 
grupper, personal och livsmedel samt riskerar att påverka samhällsviktiga 
verksamheter. 

Andra olyckor 
Omfattande bränder i exempelvis omsorgslokaler kan leda till skador på liv och 
hälsa. Det kan vara svårt att snabbt hitta ersättningslokaler eftersom ordinarie 
lokaler sannolikt har viktig utrustning och blir obrukbara en längre tid. Tidpunkt och 
årstid kommer att påverka konsekvenserna.  

Med farliga ämnen menas kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva 
ämnen. Vid olyckor med uppsläpp av farliga ämnen kan geografiska områden 
behöva utrymmas, skador kan uppstå på människor, miljö och ekonomiska värden. 
Konsekvenserna kan kvarstå under längre tid, kräva sanering och leda till oro. Vid 
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olyckor med farliga ämnen på väg eller järnväg kan färdvägar behöva stängas av 
och trafiken ledas om vilket påverkar framkomlighet och försenar transporter. 

Munkedals kommuns kuststräcka vetter mot Gullmarsfjorden. I Brofjorden och 
Brofjordens hamn, är det årligen ca 1500 anlöp av fartyg som transporterar 
produkter till eller från Preemraff. Vid en olycka med ett tankfartyg finns risk för 
skador på kommunens och grannkommunernas miljövärden. 

Munkedals kommun är starkt beroende av framkomligheten på sina viktigaste 
vägsträckor som t.ex. E6:an. Vägarna utnyttjas flitigt för pendling och 
godstransporter, inklusive farligt gods. Vid transportolycka inom persontrafiken 
finns risk för stora skadeutfall med behov av omfattande sjukvårds- och 
stödresurser. Framkomligheten kommer att påverkas.  

Teknisk infrastruktur, försörjningssystem 
Vid störningar i elförsörjningen kan konsekvenserna vid avbrott variera beroende 
på årstid. Sommartid kan elektroniska kommunikationer, försörjningssystem samt 
liv och hälsa påverkas särskilt. Under vintern kan bland annat tillgången till värme 
och möjligheten att använda vissa fastigheter påverkas. I båda fallen uppstår 
behov av alternativ försörjning. Risken att påverkas vid elavbrott minskar vid 
tillgång till reservkraft, men som i sin tur kräver tillgång till bränsleförsörjning och 
personal med rätt kompetens. 

Störningar i elektroniska kommunikationer kan bland annat uppstå vid elavbrott, 
exempelvis genom störningar eller avbrott i fast- och mobil telefoni, data och andra 
överföringssystem. Behovet av alternativa rutiner ökar för uppgifter som annars 
kan ske digitalt. Om telefonin slås ut kan möjligheten att larma och att nå SOS 112 
påverkas. 

Störningar eller avbrott i kommunalteknisk försörjning kan exempelvis uppstå i 
fjärrvärme-, varmvatten- och dricksvattenförsörjningen samt avlopp och 
renhållning. Både individer och samhällsviktiga verksamheter är beroende av 
kommunalteknisk försörjning.  

Transporter, bränslen och livsmedel för annan försörjning är av betydelse för 
individer och samhällsviktig verksamhet. Även om konsekvenserna blir kännbara på 
lokal nivå vid störningar är frågan större än att denna enbart kan hanteras på 
denna nivå. 

Antagonistiska hot / social oro 
Under det senaste året har flera terroristdåd inträffat i bland annat Europa, nu även 
i Stockholm. Händelser som inträffar både utomlands och i Sverige kan få 
konsekvenser även i vår närmiljö genom att sprida skräck, beröra människor direkt 
eller på andra sätt påverka deras beteenden.  

Virus, intrång och cyberattacker tillhör nästan den dagliga rapporteringen i media. 
Konsekvenserna kan bli att information ändras, inte blir åtkomlig, hamnar i orätta 
händer eller skadar förtroendet för individer eller organisationer. 
Återställningstiderna kan bli långa och under tiden påverka samhällsviktiga 
verksamheter. Även korruption och bestickning i samhället är något som skulle 
kunna påverka förtroendet för människor och institutioner. 
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Social oro, upplopp, hot och otillåten påverkan kan göra att samhällsviktiga 
verksamheter utsätts för ökad belastning samtidigt som personal hindras i sin 
yrkesutövning. En känsla av oro och otrygghet kan spridas, i samhället och bland 
personal. Utöver att människor och egendom riskerar att skadas finns risk att också 
demokratiska värden och rättssäkerheten påverkas. 

Avsiktliga händelser i form av sabotage tillhör även denna kategori. Ett exempel är 
masten utanför Borås som saboterades våren 2016 med konsekvenser som 
påverkade ett betydande geografiskt område. Vid sabotage kan tiderna för 
återställning blir långa, människors liv och hälsa påverkas liksom förtroendet för 
berörda verksamheter. 

Sjukdomar 
Utbrott eller epidemi hos människor kan påverka enskilda och samhällsservicen. 
Vården kommer sannolikt att bli extra ansträngd, dels genom ökat vårdbehov, dels 
genom att egen personal insjuknar. Pandemi är en världsomfattande epidemi. 
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7. Beskrivning av identifierade sårbarheter och 
brister i krisberedskap inom Munkedals kommun 

Nedan ges en bild av sårbarheter och brister i krisberedskapen, uttryckt i 
utvecklingsområden, som kan påverka förmågan att hantera samhällsstörningar 
inom kommunen och dess geografiska område. Identifierade kritiska beroenden och 
risker, erfarenheter från inträffade händelser samt genomförda övningar och 
utbildningar har använts som underlag vid bedömningen. Avsikten är att kunna 
använda avsnittet som underlag för förslag till åtgärder och utvecklingsområden. 

Krishanteringsråd – geografiskt områdesansvar 
För att möta Munkedals kommuns lokala geografiska ansvar3 ska ett 
krishanteringsråd inrättas och sammanträda två gånger per år. Ordförande, och 
sammankallande, i rådet är kommunstyrelsens ordförande. Kommunchef och 
säkerhetssamordnare ska också ingå i rådet. Övriga medverkande ska utgöras av 
samhällsviktiga aktörer som Polisen, närsjukvården, näringslivet, Röda korset, 
Svenska kyrkan med flera. 

Syftet med rådet är att fullgöra kommunens geografiska områdesansvar, 
möjliggöra att aktörerna känner till varandras förmågor och behov samt ha 
upparbetade kontaktvägar innan krisen inträffar. 

Krisledning 
Det finns ett behov inom Munkedals kommun att fortsätta utveckla 
krisledningsorganisationerna inom respektive sektor. Enligt ansvarsprincipen, som 
är en grundpelare i det svenska krishanteringssystemet, kommer en händelse så 
långt det är möjligt att hanteras av de som har ansvar för verksamheten i 
vardagen. Det är därför mycket viktigt att sektorerna inom Munkedals kommun har 
en förmåga att hantera en extraordinär händelse. Den förmågan skapas genom 
tydliga planer som sektorerna utbildar och övar efter. 

Övning av krisledning 
För att utveckla förmågan att hantera kriser är det särskilt viktigt att kommunens 
krisledningsorganisation övar olika scenarion och hanterar dessa utifrån gällande 
krisledningsplaner. Arbetet med risk- och sårbarheten har tydliggjort behovet av 
övning, både kommunens central krisledningsorganisation som dess motsvarighet 
ute i olika enheter. 

Angrepp i skolmiljö 
Sektor barn och utbildning har lyft behovet av att utveckla arbetet med att hantera 
våldssituationer som innefattar risk för våld utifrån. Kronan-attacken i Trollhättan 
har gjort det otänkbara möjligt och visar på vikten av att utveckla kommunens 
förmåga att hantera våldsamma och hotfulla händelser i skolmiljön.  

POSOM 
Vikten av att en organisation motsvarande POSOM finns inom kommunen har 
tydliggjorts under arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. POSOM i Munkedal 
behöver utvecklas och det mandatet för POSOM-verksamheten behöver fastställas, 
alternativt stärkas. 

                                          
3 Läs mer om ”Geografiskt områdesansvar” på sidan 5 i detta dokument. 
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Reservkraft 
Det finns idag ingen tydlig bild över vilken kapacitet Munkedals kommun har 
gällande reservkraftverk. Dessa bör inventeras, förtecknas och tillgång till 
drivmedel för dessa reservkraftverk bör säkras. 

Tillgång till drivmedel 
Det finns idag inga framtagna rutiner eller kontinuitetsplanering gällande drivmedel 
till kommunens fordonsflotta eller reservkraftverk. En beroendeanalys bör utföras 
och förslag på hur drivmedeltillgången kan säkras bör tas fram. 

Våldsbejakande extremism 
Sverige blev den 7 april 2017 utsatt för ett terrordåd i Stockholm med fem döda 
och ett femtontal skadade. Innan dess genomfördes ett attentat 2010, även det på 
Drottninggatan i Stockholm. På grund av mycket olika omständigheter omkom 
endast självmordsbombaren vid det tillfället. Samtidigt växer de högerorienterade 
vindarna i Sverige där nazistiska organisationer växer, genomför aktioner och 
demonstrerar flitigt. Nu senast på 1 maj i Falun. Flera aktioner har genomförts i vår 
kommun och närområde. 

Dessa ytterligheter riskerar att skapa en farlig motsättning i vårt land och har 
möjlighet att växa på grund av att ungdomar blir radikaliserade. Ett aktivt 
förebyggande arbete mot radikalisering inom vänster-, höger- samt islamistisk 
extremism är mycket viktigt. Sannolikheten för att ett terrorbrott utförs i 
Munkedals kommun är låg, men risken att en ungdom som växer upp i vår 
kommun radikaliseras finns och måste hanteras. 

Hot och våld mot personal 
Under arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har samtliga sektorer lyft 
problematiken kring hot och våld mot medarbetare och andra som är en del i 
kommunens verksamhet. Inom sektorerna finns framtagna handlingsplaner för hot 
och våld. Men det är viktigt att ett kommunövergripande styrande dokument 
upprättas för att säkerställa att vi arbetar på samma sätt inom kommunen i dessa 
frågor. Det är uppenbart utifrån arbetet med denna risk- och sårbarhetsanalys att 
utbildning i hur man hanterar hot och våld bör vara ett minimikrav.  

Hot och våld mot förtroendevalda 
Vid arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har risken för hot och våld mot 
förtroendevalda lyfts vid ett antal tillfällen. Risken för att utsättas för hot bedöms 
vara mycket hög och orsaka allvarliga konsekvenser som exempelvis rädsla för att 
ta avgörande beslut eller att över huvud taget engagera sig som politiker. En 
handlingsplan för hantering av hot och våld mot förtroendevalda bör tas fram för 
att förebygga att det inträffar och ha tydliga rutiner på plats om det inträffar. 

Civilt försvar 
Under året har det blivit allt tydligare att vi som kommun är tvungna att förhålla 
oss till ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Det kan man se genom nationella 
beslut som exempelvis återinförd värnplikt, utplacering av militärt förband på 
Gotland samt nationella direktiv till myndigheter, landsting och kommuner att börja 
planera för civilt försvar. Munkedals kommun har redan börjat en process med att 
utveckla arbetet kring civilt försvar där målsättningen är att ständigt öka förmågan. 
Exempel på åtgärder som är planerade eller pågående är krigsplacering av personal 
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i samhällsviktig verksamhet, utformning av livsmedelsberedskap i ett vidare 
perspektiv än tre dygn, samverkan med Västvatten kring befintlig 
nödvattenplanering samt kunskapshöjande insatser kring tillämpningen av 
säkerhetsskyddslagstiftningen inom kommunens verksamheter. 
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8. Behov av åtgärder med anledning av risk- och 
sårbarhetsanalysens resultat 

Här redovisas behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 
resultat för att hantera sårbarheter och brister i krisberedskapen. Redovisningen 
fokuserar på kommunens egen verksamhet och åtgärder som behöver hanteras 
kommungemensamt eller som inte ryms inom mandatet för respektive nämnd, 
styrelse, bolag eller sektor. Redovisningen utgår från de två grundpelarna i svensk 
krisberedskap, att minska sårbarheten i samhället och skapa en god förmåga att 
hantera en inträffad krissituation. Genomförandet av nedanstående åtgärder ska 
vara klart senast under 2018. 

Minska sårbarheten i samhället 
 Öka kunskapen i tillämpningen av säkerhetsskyddslagstiftningen och skapa 

rutiner för arbetet inom Munkedals kommun 
 Genomför en inventering av kommunens reservkraftverk 
 Genomför en beroendeanalys av drivmedel och föreslå åtgärder för att säkra 

tillgången till drivmedel 
 Upprätta en plan för arbete mot våldsbejakande extremism4 
 Upprätta arbetsplan och bedriv arbete för att utveckla det civila försvaret i 

kommunen 

Skapa en god förmåga att hantera en inträffad krissituation 
 Inrätta krishanteringsråd 
 Upprätta/revidera krisledningsplan för kommunens sektorer 
 Revidera handlingsplan POSOM och fastställ/stärk mandatet 
 Upprätta handlingsplan för förebyggande och hantering av hot och våld mot 

förtroendevalda 
 Upprätta en policy för hantering av hat och hot mot personal 
 Inleda arbete med att utveckla säkerheten i skolmiljön   

                                          
4 Förslag till handlingsplan är upprättat och benämns ”Munkedals kommuns plan för 
arbete mot våldsbejakande extremism”. 
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9. Bilaga – Definitioner och begrepp 
Denna bilaga har använts vid analysarbetet ute i sektorer och bolag. Den består av 
gemensamma begrepp och definitioner och har bidragit till en gemensam grund i 
arbetet med att ta fram Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys. 

Begrepp i röd text är kopplade till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). Begrepp 
i grön text och dess definitioner är tagna från det RSA-verktyg som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller. 

Kritiska 
beroenden 

Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter 
ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett 
bortfall eller en störning i levererande verksamheter relativt 
omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få till följd 
att en extraordinär händelse inträffar. 

Risk En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska 
inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda till. 

Samhällsviktig 
verksamhet 

En verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor. 

- Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan 
ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i 
andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris 
inträffar i samhället. 

- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att 
en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så 
att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 
 

(Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter, 
anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av 
avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga 
samhällsfunktioner. 

Endast verksamhet som absolut behövs för upprätthållandet av 
viktiga samhällsfunktioner vid allvarliga händelser eller kriser bör 
identifieras som samhällsviktig. 

Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller 
lokal betydelse. Lokalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet 
som vid ett bortfall eller en störning i verksamheten kan leda till 
allvarliga lokala konsekvenser.) 

Sårbarhet De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett 
system, eller egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en 
händelse. 

Krisberedskap Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt 
genom den organisation och de strukturer som skapas före, under 
och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer. 
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Samhällssektor och 
viktig 
samhällsfunktion 
(exempel) 

1. Energiförsörjning - Produktion av el, distribution 
av el, produktion och distribution av fjärrvärme, 
produktion och distribution av bränslen och 
drivmedel 

2. Finansiella tjänster - Betalningar, tillgång till 
kontanter, centrala betalningssystemet, 
värdepappershandel 

3. Handel och industri - Bygg- och 
entreprenadverksamhet, detaljhandel, 
tillverkningsindustri 

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg - 
Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, 
omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, 
primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för 
djur och människor 

5. Information och kommunikation - Telefoni 
(mobil och fast), internet, radiokommunikation, 
distribution av post, produktion och distribution av 
dagstidningar, webbaserad information, sociala 
medier 

6. Kommunalteknisk försörjning - 
Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, 
renhållning, väghållning 

7. Livsmedel - Distribution av livsmedel, 
primärproduktion av livsmedel, kontroll av 
livsmedel, tillverkning av livsmedel 

8. Offentlig förvaltning - Lokal ledning, regional 
ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, 
diplomatisk och konsulär verksamhet 

9. Skydd och säkerhet - Domstolsväsendet, 
åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 
kustbevakning, polis, räddningstjänst, 
alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd och 
immigrationskontroll, bevaknings- och 
säkerhetsverksamhet 

10. Socialförsäkringar - Allmänna pensionssystemet, 
sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 

11. Transporter - Flygtransport, järnvägstransport, 
sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik. 

Skyddsvärden  befolkningens liv och hälsa 
 samhällets funktionalitet, 
 grundläggande värden som rättssäkerhet och 

demokrati, 
 skador på egendom 
 skador på miljö 

Sannolikhet  Mycket låg - 1 gång/1000 år eller färre  
 Låg - 1 gång/100 år - 1 gång/1000 år  
 Medelhög - 1 gång/50 år - 1 gång/100 år 
 Hög - 1 gång/10 år - 1 gång/50 år  
 Mycket hög - 1 gång per år eller oftare - 1 gång/10 

år  
 Går ej att bedöma - Sannolikheten kan ej 

bedömas. 
Konsekvens  Mycket begränsade konsekvenser - Mycket 

begränsade störningar i samhällets funktionalitet, 
mycket begränsade effekter på människors liv och 
hälsa, mycket begränsade effekter på ekonomiska 
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värden och miljö, mycket begränsade effekter på 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter, mycket begränsade effekter för nationell 
suveränitet 

 Begränsade konsekvenser - Begränsade 
störningar i samhällets funktionalitet, begränsade 
effekter på människors liv och hälsa, begränsade 
effekter på ekonomiska värden och miljö, 
begränsade effekter på demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter, begränsade effekter 
för nationell suveränitet 

 Allvarliga konsekvenser - Betydande störningar i 
samhällets funktionalitet, betydande effekter på 
människors liv och hälsa, betydande effekter på 
ekonomiska värden och miljö, betydande effekter på 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter, betydande effekter för nationell 
suveränitet 

 Mycket allvarliga konsekvenser - Mycket 
allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, 
mycket allvarliga effekter på människors liv och 
hälsa, mycket allvarliga effekter på ekonomiska 
värden och miljö, mycket allvarliga effekter på 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter, mycket allvarliga effekter för nationell 
suveränitet 

 Katastrofala konsekvenser - Katastrofala 
störningar i samhällets funktionalitet, katastrofala 
effekter på människors liv och hälsa, katastrofala 
effekter på ekonomiska värden och miljö, 
katastrofala effekter på demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter, katastrofala 
effekter för nationell suveränitet 

Status (åtgärd)  planerad 
 pågående 
 genomförd 
 ytterligare behov 
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  2017-10-18 Dnr: KS 2016-373
      

 Kommunfullmäktige  
  
 
 
 

Antal ledamöter och ersättare i ny politisk 
organisation från och med 2019-01-01 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter och ersättare i den nya politiska 
organisationen som träder ikraft 2019-01-01 ska vara enligt följande: 
 
Kommunfullmäktige 35 ledamöter, 22 ersättare 
Kommunstyrelsen 11 ledamöter, 11 ersättare 
Välfärdsnämnden 11 ledamöter, 11 ersättare 
Barn- och utbildningsnämnden 11 ledamöter, 11 ersättare 
Samhällsbyggnadsnämnden  7 ledamöter, 7 ersättare 
Kultur- och fritidsnämnden  7 ledamöter, 7 ersättare 
Jävsnämnden  5 ledamöter, 7 ersättare 
 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i Beredningarna för Hållbar 
utveckling respektive Samhällsdialog fastställs till en ledamot per i 
kommunfullmäktige representerat politiskt parti. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställer vid sitt sammanträde 2017-10-26 förslag till ny 
politisk organisation. Utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelse föreslås 
följande nämnder finnas: 
 
Välfärdsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
Samhällsbyggnadsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnd 
Jävsnämnd 
 
Utöver den politiska organiseringen har kommunfullmäktige att ta ställning till 
antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse, nämnder och beredningar.  
 
Vid gruppledarsammanträde 2017-10-16 enades man om ett förslag och uppdrog åt 
kommunchefen att skriva fram förslaget till kommunfullmäktige. 
  
De politiska organ som inte berörs av förslaget till ny organisation, det vill säga 
valnämnden, valberedningen och revisorerna, behåller nuvarande antal ledamöter 
och ersättare. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Förslaget till ny politisk organisation innebär fler nämnder, fler sammanträden och 
fler politiska uppdrag. Det blir sannolikt ökade kostnader för den politiska 
verksamheten. I vilken omfattning kostnaderna ökar är svårt att bedöma eftersom 
faktorer som antal sammanträden och deras omfattning kommer att påverka 
kostnaderna. Samtidigt finns i dag viss mötesverksamhet som sannolikt kan 
begränsas eller helt upphöra. 

Folkhälsa/demokrati 
Fler förtroendevalda innebär maktdelning och att fler får möjlighet att påverka. Det 
innebär också större möjligheter för medborgaren att påverka genom det finns fler 
politiska kontaktytor. 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Samtliga partier (gruppledarna) 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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  2017-10-12 Dnr: KS 2017-36 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Kristin Karlsson  
Upphandlare/ekonom 
Ekonomiavdelningen 
 
Benita Falk 
Assistent, inriktning juridik 
Individ- och familjeomsorgen

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 
antagen 2017-02-22 § 23 avseende ekonomi och 
upphandling samt individ och familjeomsorg (IFO) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar delegationsordningen enligt förslag för 
avsnitt ekonomi gällande nr 2.5.1.7 övergår till Individ och familjeomsorg samt för 
avsnitt upphandling och inköp nr 2.5.2.5 d) och nr 2.5.2.8 c). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar och tillägg i delegationsordningen 
enligt förslag för avdelning Individ-och familjeomsorg i punkterna; 
5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.14, 5.2.1.24, 5.2.1.25, 5.2.1.28, 5.2.1.69, 5.2.1.78, 
5.2.1.89, 5.2.1.122, 5.2.1.128, 5.2.1.X som överförs från ekonomi (2.5.1.7).  
Punkten 5.2.1.122 (anmälan Lex Sarah) finns angiven i fler verksamheter inom 
sektor omsorg och ändras till samma delegat; avdelning Stöd nr 5.3.1.1, avdelning 
Vård och äldreomsorg nr 5.4.1.8, samt Medicinskt ansvarig sjuksköterska nr 5.5.1.4. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i delegation nr 5.2.1.3 a, 
tas ersättning/taxa ut av dödsboet för kommunens faktiska kostnader för 
gravsättning och tvångsgravsättning enligt gällande lag, under förutsättning att 
medel finns i dödsboet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i delegation nr 5.2.1.28 a, 
tas ersättning/taxa ut av dödsboet vid provisorisk dödsboförvaltning till 
självkostnadspris för handläggarens omkostnader enligt beräknad schablon som 
debiteras per timma, under förutsättning att medel finns i dödsboet. 
 
Sammanfattning  
 
Ekonomienheten kapitel 2.5: 
 
Delegation enligt nr 2.5.1.7 flyttas till avsnitt 5.2 avdelning Individ- och 
familjeomsorg (IFO), då beslut fattas enligt ny lagstiftning i socialtjänstlagen som 
omfattar IFO:s verksamhet. 
Avseende avsnitt upphandling och inköp nr 2.5.2.5.d och nr 2.5.2.8 c har 
felaktigheter upptäckts efter senaste uppdateringen 2017-06-14. Detta gör det 
otydligt hur delegationsordningen ska tolkas avseende tecknande av 
tilldelningsbeslut och avtal vid upphandlingar över 5 000 000 kr, därför behöver 
justering göras.  
 
 
Avdelning Individ- och familjeomsorg kap 5.2: 
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Avdelning IFO har sett över avdelningens delegationskapitel och föreslagit ändringar 
och tillägg. Förslaget innebär att i ny delegation nr 5.2.1.3 a, utnyttjar kommunen 
sin lagliga rätt att ta ut ersättning av ett dödsbo för kommunens faktiska kostnader 
vid gravsättning, tvångsgravsättning och dödsboförvaltning. 
I ny delegation 5.2.1.28 a, gäller att kommunen nyttjar sin lagliga rätt att ta ut 
ersättning av dödsboet till självkostnadspris för de omkostnader handläggningen 
inneburit såsom handläggarens arbetstid, reskostnader, kontorshyra, dator samt 
övriga kostnader. Ersättningen beräknas som schablonersättning och debiteras per 
timma. 
 
I bifogat förslag beskrivs ändringar och tillägg med röd text. Under varje delegation 
ges en närmare förklaring till föreslagna ändringar.  
 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar   

Ekonomi 
Kommunen utnyttjar sin rätt att ta ut ersättning vid tvångsgravsättning och 
dödsboförvaltning för faktiska kostnader och omkostnader.  
 
 
 
    
  
    

 

 
Beslutet expedieras till: 
Nämndsekreterare adm fvb till; 
Ekonomienheten      
Avdelning IFO 
Avdelning Stöd 
Avdelning Äldreomsorg 
Medicinskt ansvarig   

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Tf Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
  
  
Clarie Engström   
Avdelningschef  
Individ och familjeomsorg  
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2017-09-29  Dnr KS 2017-36   

Ekonomienheten: Förslag på ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 

antagen 2017-02-22 § 23 

  

2.5.1 Ekonomi  

Nr Ärende Lagrum Delegat 

2.5.2.7 Besluta om skuldsanering enligt 

skuldsaneringslagen 

 Ekonomichef 

Delegationen flyttas till avsnitt 5.2 Avdelning Individ- och familjeomsorg 

 

2.5.2 Upphandling och inköp 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

2.5.2.5 Anta leverantör; för tilldelning (anbud) 

 

a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 

 

 

b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

 

 

c) 3 000 001 kr – 5 000 000 kr 

 

d) Överstigande 5 000 000 kr 

(notering: kommunstyrelsens ordförande 

och kommunchef 

undertecknar avtalet tilldelningsbeslutet) 

  

a) Enhetschef/rektor 

 Ersättare: 

Sektorchef 

Ersättare i Sektor 

omsorg: 

Avdelningschef 

 

b) Sektorchef 

Ersättare: 

Kommunchef 

 

c) Kommunchef 

 

d) Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

    

2.5.2.8 Teckna avtal som inte avses ovan; 

a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 

 

 

b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

 

 

c) 3 000 001 kr – 10 000 000 kr      

Överstigande 3 000 000 kr 

 

  

a) Enhetschef/rektor 

 Ersättare: 

Sektorchef 

Ersättare i Sektor 

omsorg: 

Avdelningschef 

b) Sektorchef 

Ersättare: 

Kommunchef 

 

c) Kommunchef 
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2017-10-12  Dnr KS 2017-36   

Sektor Omsorg / Individ- och familjeomsorg: Förslag på ändringar i 

kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23 

Begravningslagen 

5.2.1.3 
 

Beslut att ordna gravsättning 
 
 

TILLÄGG 
a) Beslut om tvångsgravsättning                                                                                                              
 
(notering: Kommunen har rätt till 
ersättning för faktiska kostnader av 
dödsboet enligt 5 kap 2 § 
Begravningslagen, som debiteras enligt 
5.2.1.128a) 

 
(enligt beslut i KF XXXXXX) 

 

5 kap 2 § 
Begravningslag 
 

 
5 Kap 2§ 
Begravningslag 
 

Handläggare IFO 
 
 

 
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

* 5.2.1.3 Gällande tvångsgravsättning: Då tvångsgravsättning innebär ett beslut som är 

ingripande och kan föregås av stridigheter i dödsboet så bör detta beslut, enligt SKL:s 

riktlinjer, beslutas av kommunstyrelsens myndighetsutskott och inte fattas av enskild 

handläggare. Kommunen har rätt enligt 5 kap 2 § Begravningslagen att ta ut 

ersättning/taxa för faktiska kostnader för utförda åtgärder gällande gravsättning och 

tvångsgravsättning av dödsboet om det finns tillgångar i dödsboet.  

Dock behöver kommunen fatta beslut om att kostnad skall tas ut från dödsboet för 

nedlagt arbete/förvaltning (debiteras enligt delegation nr 5.2.1.128 a).  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att denna ersättning/taxa tas ut av dödsboet.  

 

 
Ärvdabalken ÄB 

5.2.1.128    Avyttrande av dödsbo 
 
NY 

a) Besluta att ta ut ersättning från 
dödsbo gällande provisorisk 
dödsboförvaltning 
 
(notering: Kommunen har rätt till 
ersättning för faktiska kostnader av 
dödsboet enligt 18 kap 2 § ÄB) 

 
(enligt beslut i KF XXXXXX) 

 

18 kap 2 § ÄB 
 
 

18 kap 2 § ÄB 

Handläggare IFO 
 
 

a)Handläggare IFO 

*5.2.1.128 Avgift vid provisorisk dödsboförvaltning av kommunen.  

Enligt 18 kap 2 § ÄB så har socialnämnden rätt, om det finns medel i boet, att ta ut 

ersättning ur dödsbo för de omkostnader som dödsboförvaltningen medför  

Den avgift som får tas ut skall motsvara kommunens självkostnad i ärendet, således en 

timkostnad baserad på kostnader för handläggaren, arbetsmaterial, eventuell körkostnad 

samt andra utgifter som drabbar dödsboet. Dock behöver kommunen fatta beslut om att 

ta ut kostnad ur dödsboet för att detta skall vara möjligt och fastställa taxan.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att denna ersättning/taxa tas ut av dödsboet. 

 

 
Namnlagen Ny namnlag sedan 2017-07-07 (2016:1013) Lag om personnamn 

5.2.1.69 Yttrande enligt namnlagen 14 och 46 §§ 44§ 
Namnlagen 
Lag om 
personnamn 

Socialsekreterare 

*Ny namnlag, justering av lagrum. 
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Brottsbalken (BrB) 

5.2.1.4 Yttrande till allmän domstol när den 

som begått brottslig gärning kan bli 
föremål för LVM-vård 
 

TILLÄGG 
a) Yttrande till domstol i brottmål 
 
 
b) Yttrande till åklagarmyndigheten 
gällande den under 21 år  
 

31 kap 2 § 1 st. 

BrB 
 
 

 
31 kap 1 § 1 st. 
BrB 
 
32 kap 1 § BrB 

Socialsekreterare 

 
 
 

 

Socialsekreterare 

 

 

Socialsekreterare 

* 5.2.1.4 Tillägg för resterande andelen yttrande till domstol gällande brottsmisstänkt 

enligt Brottsbalken 

 

 
Föräldrabalken, FB 

5.2.1.14 Yttrande i ärenden om förordnande av god 

man eller förvaltare för någon som har 

fyllt 16 år  
 
(Ny notering: kan finnas framtidsfullmakt 
med önskemål som måste respekteras) 
 
Ny bestämmelse som trädde i kraft  
2017-07-01 

 

11 kap 16 § 

2 st. FB 

Socialsekreterare 

* 5.2.1.14 Här tillkom 2017-07-01 framtidsfullmakter som man numera skall ta hänsyn 

till i bedömningen. Det kan även finnas önskemål om person som skall övervägas 

lämpligheten på. 

 

 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 

5.2.1.28 Beslut om vilken tjänsteman som skall vara 
kontaktman och svara för kontakterna med 

missbrukaren och olika vårdgivare 
 
Paragrafen upphävd genom lag (2005:467) 
 

8 § LVM Socialsekreterare 

*5.2.1.28 Upphävt lagrum. 

 

 
Socialtjänstlagen, SoL 

5.2.1.89 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser för missbrukare 
 
a) Beslut om köp av öppenvård i annan 

kommun eller hos annan vårdgivare 
 

4 kap 1 § SoL 
 
 
4 kap 1 § SoL 

Socialsekreterare 
 
 
Avdelningschef IFO 

*5.2.1.89 Här har frågan uppkommit om tolkning av delegationen angående öppenvård 

för missbrukare. Då det inte finns några begränsningar i nuvarande delegation så torde 

delegationen innefatta samtliga möjligheter till öppenvård hos såväl kommunala som 

externa och privata vårdgivare. Om en annan delegat anses behövas för den externa och 

privata vården då dessa kostnader kan bli högre, anses detta beslutas av avdelningschef 

IFO. Alternativ delegat kan vara myndighetsutskottet eller att sätta in en beloppsspärr 

för kostnaden av vården enskild socialsekreterare har att besluta över. 

a) Här föreslås att avdelningschef IFO beslutar om köp av extern vårdgivare. 
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Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL 

5.2.1.24 

 
 

Yttrande till åklagarmyndigheten med 

anledning av ev. utredning beträffande 
misstänkt under 15 år 
  

Begäran om utredning enligt LuL för den 
som inte fyllt 15 år 
 
Notering: Utredningen skall ha betydelse för 
socialtjänstens avgörande om behovet av 
insatser för den unge 

 

33 § jmf 

med 31 § 
LUL 
 

31 § 2 st LuL 
 
 

Socialsekreterare 

 
 
 

Socialsekreterare 

5.2.1.25 Begäran hos åklagare om förande av 
bevistalan 

 
Ändrat paragraf  
 

37 § LUL 
 

 
38 § LUL 

1:e 
socialsekreterare 

 

* 5.2.1.24 Polis får inleda utredning mot barn under 15 år om straffet för brottet inte 

föreskrivs lindrigare straffsats än ett års fängelse enligt 31 §, annars kan socialnämnden 

inleda en utredning. Lagrummet som anges stadgar att föräldrarna skall bli underrättade 

vilket troligen inte är syftet var med delegationen. 

Är däremot syftet bevistalan, 38 § LuL ” Misstänks någon för att före femton års ålder ha 

begått ett brott får åklagare, om det krävs ur allmän synpunkt, efter framställning av 

socialnämnden, Socialstyrelsen eller vårdnadshavarna för den unge, begära prövning hos 

domstol huruvida den unge har begått brottet (bevistalan).” OM det är bevistalan som 

åsyftas finns det redan i 5.2.1.25.  

Delegationen är vidare kompletterad med särskild begärd utredning för att fastställa 

lämplig vård av minderårig som misstänks begått brott. Under 12 år skall synnerliga skäl 

föreligga och att fastställa vårdbehov kan vara ett sådant skäl.  

*5.2.1.25 Justering av lagrum. 

 

 
Socialtjänstlagen, SoL 

IFO 
5.2.1.122 

 
LSS 
5.3.1.1 

 
MAS 
5.5.1.4 
 
ÄO 
5.4.1.8 

 

 Anmälan om missförhållande i 
verksamheten 

Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a)Beslut att inleda utredning  

efter utredning av anmälan samt  
avgöra om anmälan ska inlämnas till 
tillsynsmyndighet  
 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är 
tillräckliga så att ärendet kan 

överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/MAS 
sektorchef omsorg anmälda händelser skall 
delges kommunstyrelsens 
myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är 
Inspektionen för vård och omsorg IVO) 
(finns även i MAS kapitel, avdelning Stöd 
(LSS/socialpsyk.) och Vård-och 
äldreomsorg) 

 

14 kap  
2-7 §§ SoL 
 
14 kap 6,7 §§ SoL 
 
 
 
14 kap 7 § SoL 

 

 
 

 
 
 
a) Medicinskt   ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 
Sektorchef omsorg 
 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

*5.2.1.122 Här har ändringar gjorts av delegat MAS, då ansvar för denna uppgift istället 

går över på Sektorchef omsorg. Ny formulering i a) är gjord. 

Ändringen omfattar även övriga enheter inom sektor omsorg, där delegationen finns 

inlagd som förtydligande till verksamheterna av handläggning i ärenden enligt Lex Sarah. 
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Socialtjänstlagen, SoL 

5.2.1.78 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ny a) 

Beslut om tillfällig vistelse i jourhem 

eller akuthem för barn och ungdom 
 
(notering: Inte varaktig vård, högst tre 
månader) 

 
TILLÄGG ny formulering -kompletterad 
med tillfällig placering i familjehem: 

 
Beslut om tillfällig vistelse i jourhem, 
tillfällig placering i familjehem för barn 
och ungdom, tillfälligt under utredning 
max 4 månader 
 
(ny notering: Inte varaktig vård, högst 

fyra månader under lagstadgad 
utredningstid) 

 
 

   a) Beslut om tillfällig placering i 
jourhem eller tillfällig placering i 
familjehem, särskilt beslut under 
utökad utredningstid/ överslussning till 
stadigvarande placering, som längst 2 

månader utöver utredningstiden 
 

4 kap 1 § SoL 

 
 
 

 
 
 
 
 
4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 kap 1 § SoL 

1:e 

socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 

 
 
 
 
1:e 
socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 

socialjouren 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

*5.2.1.78 Här föreslås att tillfällig placering i familjehem ska skrivas in. Detta med 

anledning av att socialsekreterarna idag enligt gällande delegationsordning inte har 

möjlighet att placera tillfälligt i kommunens egna familjehem. Förändringen skulle 

innebära att handläggarna kan göra en tillfällig placering under utredningstiden i 

kommunens egna familjehem om något av dem skulle passa, vilket skulle innebära 

minskade dygnskostnader i de flesta fallen varefter en besparing görs. Dessutom har 

förslag lagts att deras möjlighet till placering skall förlängas 1 månad till 4 månader mot 

3 idag. Detta skulle innebära att de har möjlighet att placera tillfälligt under 

utredningstiden samt att färre beslut behöver fattas av utskottet. Dessutom blir det en 

smidigare handläggning då det frilägger arbetstid för samtliga parter.  

I de fall det placerade barnet/ungdomen behöver kvarstanna i den tillfälliga placeringen 

under tiden som eventuell utredning färdigställs avseende matchning till stadigvarande 

placering, alternativt flytt tillbaka till familjen, så skall det för förlängningen krävas ett 

nämndbeslut (myndighetsutskottet), som längst 2 månader utöver utredningstiden. 

 

 
Socialtjänstlagen, SoL 

2.5.1.7 
 
 
Ny IFO 

 
 
 

Besluta om skuldsanering enligt 
skuldsaneringslagen 
 
Besluta och lämna budget- och 

skuldrådgivning till skuldsatta 
personer  

 
 
 
5 kap 12 § SoL 

Ekonomichef 
 
 
Budget- och 

skuldrådgivare 

* 2.5.1.7 Övergår från ekonomienheten till Individ- och familjeomsorg då ny lagstiftning 

trätt i kraft 
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  2017-10-09 Dnr: 2017-322 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Catharina Sundström 
Folkhälsostrateg 
Administrativa enheten 

Handlingsplan Barnkonventionen 2018-2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan Barnkonventionen 2018-2019. 
 

Sammanfattning 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som 
alla människor under 18 år och den slår fast att varje barn har rätt att leva och 
utvecklas samt att barnets bästa alltid ska komma i första hand.  
 
Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990, vilket innebär att vi förbundit oss 
juridiskt och är skyldiga att tillgodose barns rättigheter enligt artiklarna i 
konventionen. Sverige arbetar också för att göra Barnkonventionen till nationell lag 
från 2020 för att stärka barns rättigheter ytterligare.  
 
Barnkonventionen har kommit till med anledning av att barn anses vara en särskilt 
utsatt grupp och därför i behov av extra skydd. Trots att det gått många år sedan 
konventionen ratificerades i Sverige får vi återkommande kritik för att barns 
rättigheter kränks och att vi inte gör tillräckligt för att tillgodose barns rättigheter. Vi 
behöver därför arbeta mer strukturerat med dessa frågor på lokal såväl som på 
nationell nivå. Denna handlingsplan ska lägga grunden för att stärka barns 
rättigheter i vår kommun.   
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Arbetet med att driva på genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen kommer 
att ledas av folkhälsostrategen och inrymmas inom dennes befintliga tjänst och 
budget. Därtill kommer verksamheterna att behöva avsätta tid för 
utbildningsinsatser och översyn av styrdokument och rutiner. Att förutse den totala 
kostnaden av att genomföra handlingsplanen är i dagsläget svårt, dock är arbete 
med barns rättigheter ett främjande och förebyggande arbete och som sådant en 
investering i barns framtid och på sikt mycket troligt kostnadsbesparande.    

Folkhälsa 
Barnkonventionen handlar om att barn genom sina rättigheter ska få möjlighet att 
känna sig trygga och kunna utveckla sin fulla potential. Det är ett viktigt arbete ur 
ett folkhälsoperspektiv eftersom det är grundläggande förutsättningar för en god 
hälsa. Om barns rättigheter tillgodoses, och genom det ger barn bra och jämlika 
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förutsättningar i livet, lägger vi en viktig grund för deras fysiska, psykiska och sociala 
hälsa genom livet.   
  

Barnkonventionen 
Handlingsplanen lägger en viktig grund för kommunens arbete med 
Barnkonventionen och barns rättigheter. Genom att ha en plan och därmed också 
strategier för att tillgodose barns rättigheter i våra verksamheter kan vi arbeta för 
att säkerställa att arbetet sker i enlighet med artiklarna i konventionen. 
Handlingsplanen är också viktig så att vi har en samsyn i arbetet och att det sker 
med jämlika förutsättningar.  
 
 
 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Folkhälsostrategen 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt 
bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna 
rättigheter. Sverige ratificerade1 Barnkonventionen 1990 och har lagt ett förslag på 
att den ska bli nationell lag från 2020. Barnkonventionen är den konvention som 
flest länder anslutit sig till. 196 stater har ratificerat konventionen och idag är det 
bara USA som hittills inte gjort det.  

Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år. Den innehåller 54 
artiklar och tre fakultativa protokoll2 som alla är lika viktiga och bildar en helhet, 
men artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. De fyra 
huvudprinciperna ska användas i tolkningen av de andra artiklarna. 

 
 
 

 

”Alla ska få vara sig själva utan att någon säger att det är  
något fel med det. Och alla är lika värda.” 

 
Elev åk. 3 i Munkedal. 

 
 
Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att 
barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, 
att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet 
att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också 
beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt 
eget språk, kultur och lek och fritid.  

 

                                          
1 Att ratificera en konvention innebär att staten förpliktigar sig att följa konventionen och att den blir 
juridiskt bindande. 
2 Ett fakultativt protokoll är ett tilläggsprotokoll som har samma juridiska status som konventionen. 
Sverige har hittills ratificerat två av de tre fakultativa protokollen.  

Artikel 2 Artikel 3 Artikel 6 Artikel 12

Alla barn är lika 
mycket värda 
och har samma 
rättigheter. 
Ingen får 
diskrimineras. 

Barnets bästa 
ska komma i 
främsta 
rummet vid alla 
beslut som rör 
barn. 

Alla barn har 
rätt till liv, 
överlevnad och 
utveckling. 

 

Varje barn har rätt 
att uttrycka sin 
mening och höras i 
alla frågor som rör 
barnet. Barnets 
åsikt ska beaktas i 
förhållande till 
barnets ålder och 
mognad. 
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De länder som anslutit sig till Barnkonventionen ska utnyttja sina tillgängliga 
resurser maximalt för att följa Barnkonventionen och tillgodose barnets rättigheter. 
 

”Att man inte ska bli mobbad över hur man ser ut, hur man beter 
sig, vilken religion man tillhör eller inte bli mobbad alls.” 

 
Elev åk. 6 i Munkedal. 

 

Vi i Munkedals kommun har ett ansvar för varje barn i vår kommun och att 
Barnkonventionen efterlevs. I vårt kommunala uppdrag ingår att arbeta för barnets 
bästa och att ge förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.  
 
 

Olika perspektiv 
I arbetet med barn och barns rättigheter brukar man prata om tre perspektiv – 
barnets perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv. Det är viktigt att skilja 
mellan de olika perspektiven.  

Barnets perspektiv 
Barnets perspektiv är barnets egen berättelse, tolkning och uppfattning av sin 
situation. För att få reda på barnets perspektiv måste man prata med barnet och 
det ska göras utifrån dess ålder och mognad. Vuxna är skyldiga att ta hänsyn till 
barnets perspektiv enligt artikel 12 i Barnkonventionen.  

Barnperspektiv 
Barnperspektiv innebär att en vuxen utifrån sina kunskaper och erfarenheter 
försöker sätta sig in i barnets situation för att själv bedöma vad som är bäst för 
barnet. Vuxna som arbetar med barn har en särskild barnkompetens som blir en 
del av deras barnperspektiv. Barnperspektivet innebär inte automatiskt att man 
arbetar med barnets rättigheter.  

Barnrättsperspektiv 
Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela 
verksamheten arbetar utifrån rättigheterna i Barnkonventionen och har strategier 
för arbetet med att genomföra konventionen. Ett barnrättsperspektiv genomsyrar 
en verksamhet när man utgår från de fyra huvudprinciperna, artikel 2, 3, 6 och 
123.  
 

”Ett barnrättsbaserat synsätt kräver att varje barn erkänns,  
respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell  
personlighet, egna behov och intressen samt personlig integritet.” 

 
Barnrättighetsutredningen SOU 2016:19, sid. 286. 

                                          
3 Se sidan 1. 
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Kartläggning 
Inför framtagande av denna handlingsplan gjordes en kartläggning i kommunen om 
hur arbetet med Barnkonventionen ser ut idag och vilka förutsättningar kommunen 
har att utveckla arbetet. Kartläggningen gjordes i tjänstemannaledning, bland 
medarbetare, politiker och i barngrupper. Kartläggningen identifierade ett antal 
områden för utveckling för att möjliggöra en hållbar struktur och ett levande arbete 
för barns rättigheter.  

Kartläggningen pekade ut att de områden som bör inrymmas i 
implementeringsarbetet är: 

 Kunskapsbyggande och medvetenhet om Barnkonventionen. 
 Barnkonventionen i ledning och styrning. 
 Kultur för gemensamt ägande. 
 Barns prioriteringar. 
 Tydliggörande av ansvarsfördelning.  
 Uppföljning och återrapportering.  

 
Tidsplan 
Implementering av Barnkonventionen i Munkedals kommun sker i två steg: 

1. Inledande tvåårig handlingsplan för att bygga en struktur där hänsyn tas till 
resultatet av kartläggningen. Fokus är hållbara strukturer och ett 
ledningsperspektiv.  
 

2. Uppföljning efter två år och framtagande av ny tvåårig handlingsplan. Fokus 
då kommer vara på aktiviteter i verksamheterna och att ta fram en 
arbetsstruktur för barns inflytande, samt information till barn om 
Barnkonventionen och deras rättigheter.  

Denna handlingsplan utgör steg 1 i processen med implementering. Ytterst handlar 
arbetet med implementering om att vi ska tillgodose barns rättigheter och att 
förutsättningarna ska bli bättre för varje barn i kommunen. Vi behöver arbeta fram 
bra strukturer för att på sikt göra skillnad för alla barn och därför är steg 1 viktig 
att få till stånd först.  
 

Genomförande 
Implementering av Barnkonventionen är ett uppdrag som åligger alla verksamheter 
i Munkedals kommun. Samtliga verksamheter har ansvar för att prioritera frågorna 
och genomföra åtgärderna i denna handlingsplan. Det är av yttersta vikt att 
verksamheterna avsätter tillräckligt med tid och resurser för detta arbete.  

Folkhälsostrategen har ett särskilt uppdrag i att leda arbetet och stödja 
verksamheterna i genomförandet av åtgärderna. 
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Uppföljning 
Handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige.  

Uppföljning och avstämning sker till kommunstyrelsen efter halva tiden. 

Återrapportering sker till kommunfullmäktige i samband med framtagande av ny 
handlingsplan.  

Handlingsplanen ska integreras i ordinarie styr- och ledningssystem.   
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Kunskap och 
medvetenhet 
 
Barnkonventionen artikel: 
4, 6, 42. 
 
 
 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
vara känd inom hela 
organisationen.  

 

 Bygga en gemensam kunskapsbas för både 
medarbetare, chefer och förtroendevalda. 
Använda webbutbildning om 
Barnkonventionen på arbetsplatsträffar som 
miniminivå och utröna målgrupper för 
ytterligare kunskapsnivåer.   
 

 Ta fram enkla hjälpmedel för 
informationsspridning i form av till exempel 
PowerPoint-presentationer och fråge-
/övningspaket till arbetsplatsträffar.  
 

 Säkerställa struktur för information och 
utbildning av nyanställda.  
 

 Identifiera och använda 
ombud/ambassadörer, till exempel ICDP-
kontaktpersoner, för att sprida kunskap inom 
organisationen.  
 

 Utveckla befintliga samverkansuppdrag för 
att inrymma erfarenhetsutbyte och dialog om 
Barnkonventionen. 

  

  

 
 
Ledning och 
styrning 
 
Barnkonventionen artikel: 
2, 4, 12. 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
implementeras i 
styrdokument och 
beslutsunderlag.   

 

 Tydliggöra barns rättigheter i 
ärendehanteringen och ta fram struktur för 
analys och konsekvensbeskrivning av beslut 
som berör barn.  
 

 Översyn och uppdatering av relevanta 
styrdokument, reglementen och uppdrag för 
att säkerställa att barnrättsperspektivet 
inryms.     
 

 Översyn av hur befintlig statistik och kunskap 
om barns livsvillkor används inför beslut och 
planering.   
 

 Undersöka struktur för att möjliggöra barns 
inflytande och delaktighet.   
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Gemensamt 
ägande 
 
Barnkonventionen artikel: 
4, 6, 42. 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
vara en ständigt aktuell 
och närvarande fråga i 
hela organisationen.  

 

 
 Gemensamt ansvar att sprida och förankra 

handlingsplanen.   
 

 Identifiera och sprida positiva och lärande 
exempel i organisationen.   
 

 Utveckla befintliga samverkansuppdrag för 
att inrymma erfarenhetsutbyte och dialog om 
Barnkonventionen. 

 
 

 

  

  

 
 
Barns 
prioriteringar4 
 
Barnkonventionen artikel: 
2, 19, 23. 
 
 
 
Målsättning: 
Säkerställa att barn i 
särskilt utsatta 
livssituationer får sina 
rättigheter tillgodosedda.   

 

 
 Utreda vilka barn som står längst ifrån att få 

sina rättigheter tillgodosedda och göra en 
översyn av arbetet med barn i särskilt 
utsatta livssituationer.  
 

 Översyn av arbetet mot mobbning, kränkning 
och diskriminering.     
 

 Sätta fokus på barns rätt till frihet från alla 
former av våld. Översyn av strukturer för att 
förebygga, samt se över att rutiner och 
information finns om anmälningsskyldighet.  

 
 

 
  

 

  

                                          
4 Prioriterade frågor vi bör sätta särskilt fokus på utifrån det som framkommit i kartläggningen bland 
barngrupper i kommunen.  
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  2017-10-10 Dnr: 2017-5 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, 
medlemsavgift 2018 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer den justerade medlemsavgiften för Mitt Bohuslän för 
2018 till 10,544 mnkr och för år 2019 till 11,023 mnkr.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera beslutet i mål och resursplanen 2018-2019 
plan 2020-2021 antagen 2017-06-29 § 61 punkt 10 till den justerade 
medlemsavgiften.  
 

Sammanfattning 
Medlemsavgift 2018 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till budget 
2018 och plan 2019–2020. Förbundsdirektionen har godkänt förslaget 2017-03-10 
§13.  
 
Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-29 §61 punkt 10 i kommunens Mål- och 
resursplan för 2018-2019 att medlemsavgiften utifrån förbundsdirektionens beslut 
att Munkedal medlemsavgift är:  
År 2018 2019 
Drift, mnkr 9,635 9,938 
Direkta pensioner, mnkr 0,680 0,855 
Pensionsavsättning, mnkr 0,196 0,210 
Summa budget 10,510 11,003

 
En ökning med 0,636 mnkr för budget 2018 och en ökning av budget 2019 med 
0,479 mnkr. Hänsyn är tagen till ökningen i Mål och resursplanen. 
Medlemsavgiften för Mitt Bohuslän ingår i kommunledningskontorets ram inom 
Kommunstyrelsen.  
 
I enighet med diskussioner inför och vid medlemsrådet 2017-03-31 har underlaget 
reviderats till att den löpande driften räknats upp med 2,9% istället för 2,7 % som 
var förbundets ursprungliga uppräkningsfaktor samt att de 100.000 kr som tidigare 
enbart belastat Lysekil från och med 2018 skulle ingå i totala medlemsavgiften och 
fördelas enligt nycklarna. Justeringen har gjorts på initiativ av 
medlemskommunerna. Detta beslutades av förbundsdirektionen 2017-04-24 §16. 
Detta innebär en justering av medlemsavgiften för Munkedals budget 2018 och 
2019.  

Justering av medlemsavgift 2018 
Enligt beslut 2017-04-24 §16 Förbundsdirektionen 
År 2018 2019 
Drift, mnkr 9,668  9,958 
Direkta pensioner, mnkr 0,680 0,855 
Pensionsavsättning, mnkr 0,196 0,210 
Summa budget 10,544 11,023
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Detta innebär en ytterligare ökning för budget 2018 med 0,034 mnkr i budget 2018 
samt 0,021 mnkr i budget 2019. Finansiering sker inom kommunledningskontorets 
ram. 
 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ökade kostnader jämfört med tidigare beslut. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens fastställda ram. 
 
 
 
  
   
 
   

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Kommunchef 
Ekonomienheten 

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
TF. Ekonomichef/Controller Kommunchef 
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  2017-10-09 Dnr: 2017-459 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän finansiella 
mål och ekonomi 2018 plan 2019-2020  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns finansiella 
mål och ekonomi för budget för 2018 plan 2019-2020 

Sammanfattning 
 
Finansiella mål och ekonomi 2018 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med finansiella mål och 
ekonomi 2018 med plan 2019–2020. Budgeten är beslutad av förbundsdirektionen 
den 2017-09-22 §24.  I enighet med överenskommelsen mellan förbundet och 
medlemskommunerna har medlemsavgift räknats upp och pensionsåtagande 
beräknats i enighet med KPA: beräkning. Detta ger för 2018 en total medlemsavgift 
på 74 621 tkr varav 4 815 tkr avser direkta pensionskostnader och 1 676 tkr avser 
pensionsavsättning. Utöver medlemsavgiften har förbundet övriga intäkter och 
kostnader. 
 
Totalt för 2018  
Intäkter   82 102 tkr 
Kostnader  -82 157 tkr 
Finansiella kostnader         -50 tkr 
Resultat            1 tkr

 
Utifrån överenskomna fördelningsnycklar innebär detta att Munkedals del av 
medlemsavgiften (14,13%) uppgår totalt till 10 544 tkr, inklusive pension och 
avsättning.  
 
Finansiella mål 
Finansiella mål är framtagna. 
 
Verksamhetsmål 
För verksamheten är framtaget en verksamhetsplanering utifrån 
handlingsprogrammets mål.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ökade kostnader jämfört med tidigare år. Finansiering inom kommunstyrelsens ram. 
  
 
   

 
Beslutet expedieras till: 

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
TF. Ekonomichef/Controller Kommunchef 
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Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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  2017-09-26 Dnr: KS 2017-240
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Revidering av styrdokument för Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till förbundsordning för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till reglemente för 
förbundsdirektionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till revisionsreglemente för 
Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund 
   
Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 januari 2018 
då ny kommunallag träder i kraft.        

Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har utökats med fler medlemmar respektive 
ägare de senaste åren. Utökningarna har medfört fler lekmannarevisorer. 
Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av antalet revisorer i 
syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere kostnaderna. Antalet revisorer 
styrs av förbundsordning  
 
Riksdagen har beslutat om ny kommunallag (SFS 2017:725) att gälla från 1 januari 
2018. Mot bakgrund av denna nya lag behöver ytterligare korrigeringar ske i 
räddningstjänstförbundets förbundsordning, reglemente för förbundsdirektionen i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt i revisionsreglemente för Mitt 
Bohusläns räddningstjänstförbund, för anpassning till nya lagstiftningen.  
Kommunallagen reglerar vad som gäller för kommunalförbund, både vad som ska 
finnas i förbundsord och vilka regler som gäller för förbundets revisorer. Följande 
revideringar behöver göras; 
 
§ 7  revidering av hänvisningar till kommunallagen där kapitelindelningen 
har ändrats i nya kommunallagen jämfört med nuvarande. 
 
§ 11  ändrade regler för anslagstavlor medför att lydelsen kommer att vara 
”Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och 
övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets anslagstavla. 
Kommunalförbundets anslagstavla ska finnas på kommunalförbundets webbplats. För 
kännedom ska länk till förbundets webbplats finnas på varje medlemskommuns egna 
webbplats”.  
Av säkerhetsskäl får inte informationen återges självständigt på flera webbplatser. 
För att informationen ska nå ut till medborgarna kan man skapa länkar från varje 
förbundsmedlems anslagstavla. 
 
§ 14 ändrade regler om sammanträdet där budgeten för nästkommande år 
ska fastställas leder till att paragrafens sista stycke får följande lydelse: 
”Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Sammanträdet ska 
tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en vecka innan 
sammanträdet”. 
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Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av antalet revisorer i 
syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere kostnaderna. Detta leder till 
revidering av förbundsordningen enligt följande: 
 
§ 8 får ny lydelse i 1 stycket, ”Kommunalförbundet ska ha två revisorer. 
Uddevalla kommun väljer revisorer, efter nominering av medlemskommunerna”. 
 
§ 18 får ny lydelse eftersom krav på ersättare för revisorer försvann genom 
tidigare ändring av nuvarande kommunallag. ”Arvoden till ledamöter och ersättare i 
direktionen respektive revisorer ska utgå enligt den största kommunens 
arvodesbestämmelser”. 
 
Vid genomgång av förbundsordning har även noterats att laghänvisning till Plan- och 
bygglag behöver ändras till nu gällande lag. 
 
§ 4  2 stycket första punkten första meningen får följande lydelse: 
”Kommunernas plan- och byggverksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900)”.  
 
Ovanstående innebär att ändringar i reglemente för förbundsdirektionen i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän behöver göras enligt följande: 
 
Hänvisning i dokumentets inledande punkt till kommunallagen (2017:725). 
 
§ 5  sista stycket ska ha lydelsen ”Direktionen ansvarar för att 
årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på kommunkanslierna i 
medlemskommunerna”. 
 
§ 14 första stycket ska ha lydelsen ”Direktionen får besluta att sammanträde 
med direktionen ska vara offentligt. Budgetsammanträdet ska enligt 9 kap 10 § i 
kommunallagen vara offentligt. Kungörelse ska ske på kommunalförbundets officiella 
anslagstavla, minst en vecka före sammanträdesdagen”. 
 
Ovanstående innebär att ändringar i revisionsreglemente för Mitt Bohusläns 
Räddningstjänstförbund behöver göras enligt följande: 
 
§ 2 andra stycket första meningen ska ha lydelsen ”Den kommunala 
revisionen regleras i kommunallagen (2017:725), främst kapitel 12”. 
 
§ 3 första stycket ska ha lydelsen ”Räddningstjänstförbundet ska ha två 
revisorer. Uddevalla kommun väljer revisorer efter nominering av 
medlemskommunerna”. 
 
 fjärde stycket ska ha lydelsen ”Om en revisor avgår eller uppdraget på 
något annat sätt upphör under mandatperioden tillser Uddevalla kommun att det 
sker fyllnadsval”. 
 
§ 13 första stycket ska ha lydelsen ”Revisorerna väljer själva inom sig en 
ordförande”. 
 
§ 14 sista meningen ska ha lydelsen ”Skrivelsen ska undertecknas av båda 
revisorerna. 
 
   
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän föreslår också efter avstämning i 
medlemsråd 2017-03-31 att förbundsordningen ändras beträffande del av § 13 
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Kostnadsfördelning. Paragrafen innehåller bland annat den fördelningsnyckel som 
styr fördelningen av den årliga nettokostnaden samt pensioner mellan 
medlemskommunerna. Andra stycket i paragrafen har följande lydelse: 
”När ny brandstation i Uddevalla tas i drift ska ny fördelningsnyckel fastställas.” 
Syftet med skrivningen är att den tillkommande nettokostnaden för ny brandstation i 
Uddevalla ska fördelas på annat sätt än gällande fördelningsnyckel. Den nya 
brandstationen är helt eller till största delen Uddevallas angelägenhet och bör 
därmed belasta Uddevalla i annan utsträckning än vad gällande fördelningsnyckel 
innebär. Fördelningen av den tillkommande nettokostnaden och dess påverkan på 
fördelningsnyckeln får bli föremål för överenskommelse mellan 
medlemskommunerna när det blir aktuellt. 
Beträffande brandstationen i Ljungskile var de tillkommande kostnaderna för en ny 
station med i beräkningen av fördelningsnyckeln när Uddevalla inträdde i förbundet. 
I sista stund exkluderades den dock då det tillstötte vissa problem med ärendet om 
ny station. Den ekonomiska beräkningen som låg till grund för beräkningen av 
fördelningsnyckeln justerades medan däremot den nya förbundsordningen inte blev 
ändrad. Det skulle den egentligen blivit då förutsättningarna för stationen i 
Ljungskile i princip är desamma som för stationen i Uddevalla. 
 
Frågan om statusen för brandstationen i Lysekil var inte föremål för diskussion i 
samband med Uddevallas inträde i förbundet. Förbundet har dock under våren 2017 
aktualiserat åtgärder även vid Lysekils brandstation, förutom Uddevalla och 
Ljungskile. För att öppna upp för möjligheten att justera fördelningsnyckeln även 
beträffande denna station föreslås att § 13 kompletteras även i denna del. 
Förbundet föreslår att § 13, andra stycket, ändras till följande lydelse: 
”När nya brandstationer i Uddevalla resp. Ljungskile tas i drift ska ny 
fördelningsnyckel fastställas vid var tidpunkt. Om, och i så fall när, ny brandstation 
byggs och tas i drift i Lysekil ska ny fördelningsnyckel fastställas. Övriga framtida 
investeringar i samtliga brandstationer inom förbundet finansieras via förbundets 
budget genom vid var tid gällande fördelningsnyckel.” 
 
Förslaget till ny skrivning är ett förtydligande att när det gäller nya brandstationer 
ska respektive kommun ta ansvar för den kostnad som uppstår och därmed ta en 
större andel av fördelning av medlemsavgiften. Förslaget har förankrats i 
medlemsrådet och förvaltningen menar att det är bra att ett förtydligande sker.  
 
    
      
 
 
Håkan Sundberg 
Kommunchef 
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UaFS     

  Blad 1 

Förbundsordning för 
Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN 
Förslag 

Godkända av kommunfullmäktige  oktober 2017 

Innehåll 
 
1   Bakgrund 
2   Medlemmar 
3   Namn och säte 
4   Uppdrag och ändamål 
5   Organisation  
6   Varaktighet 
7   Förbundsdirektionen 
8   Revisorer 
9   Initiativrätt 
10 Närvarorätt 
11 Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden 
12 Andel i tillgångar och skulder 
13 Kostnadsfördelning 
14 Budgetprocess 
15 Planeringsprocess 
16 Utträde 
17 Likvidation och upplösning 
18 Arvoden 
19 Tvister 
20 Ändringar i förbundsordningen 
21 Övre gräns för kostnader vid räddningsinsats 
22 Upptagande av ytterligare medlem i förbundet 
23 Arkivbildning 
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  Blad 2 

1 Bakgrund 
Kommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla har beslutat att ingå ett 

kommunalförbund för frågor som rör räddningstjänst, stöd till kommunerna vid 

samhällsstörningar med mera (enligt § 4 nedan). 

Syftet är att tillgodose krav och intentioner i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

samt att skapa att goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i 

det komplexa samhället. 

 

2 Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Lysekils, Munkedals och Uddevalla kommuner. 

 

3 Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 

Kommunalförbundet har sitt säte i Uddevalla.  

 

4 Uppdrag och ändamål 

Bastjänster 

Räddningstjänstförbundet ansvarar för  

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 

kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 

förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor med undantag  

a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen (Lagen skydd 

mor olyckor, 1 kap §6) 

b)  att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (Lagen 

skydd mot olyckor, 3 kap §1) 

c) när kommunen är att betrakta som enskild (kap 2) 

 

 att svara för uppgifter enligt lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor med tillhörande förordning (SFS 2010:1075) som åvilar var 

och en av kommunerna i förbundet med undantag av 

 a) skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare. 
 

 att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande taxor 

 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 

kommunerna avseende information till allmänheten (högre kravnivån) samt 

kommunens plan för räddningsinsatser enligt lagen (1999:381) om åtgärder 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

(Sevesolagstiftningen) 
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  Blad 3 

Räddningstjänstförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden: 

 

 Kommunernas plan och byggverksamhet enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). Kommunalförbundet biträder kommunerna i kommunernas 

planprocess genom att tidigt medverka i planfrågor samt utgör remissinstans i 

planfrågor. 

Kommunalförbundet biträder även kommunerna i kommunernas byggprocess 

främst i form av byggsamråd och granskning av brandskyddsdokumentation.  

 Medlemskommunernas POSOM-verksamhet. 

 Medlemskommunernas olycksförebyggande arbete. 

 

Särskilda uppgifter 

I kommunalförbundets uppdrag ingår utöver bastjänsterna ovan, rätten att utföra 

andra uppgifter som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter 

till säkerhet och trygghet i kommunerna. Dessa är främst följande: 

 

 Kommunernas krisberedskap enligt bestämmelserna i lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Uppgifterna för kommunalförbundet avser i 

huvudsak stöd till kommunledningen inom områdena utbildning, övning, 

sårbarhetsanalyser och planering samt ledningsstöd vid behov. Uppgifterna 

skall närmare anges i särskild överenskommelse med medlemskommunerna. 

 Vara medlemskommunernas tjänsteman i beredskap (TIB) 

 Akut restvärdesräddning 

 Larmförmedling 

 Sanering efter olycka   

 Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet, tex IVPA, bärhjälp 

till ambulansen eller liknande 

 Lyfthjälp till offentlig och privat hemvård och hemsjukvård 

 Teknisk service till medlemskommunerna eller andra offentliga och privata 

aktörer 

 Utbildning och övning 

 

Dessa uppgifter skall i förekommande fall regleras genom avtal med de aktörer som 

efterfrågar tjänsterna. Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i 

samhället ifråga om utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning 

och uppgifter i § 4. 

 

Om en förbundsmedlem önskar att räddningstjänsten i något avseende ska utformas 

eller dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- 

eller ambitionsnivån, får förbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som 

motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av medlemmen. 
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  Blad 4 

5 Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

För förbundsdirektionen gäller ”Reglemente för förbundsdirektionen i 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän” enligt bilaga till förbundsordningen. 

 

6 Varaktighet 
Förbundet är bildat på obestämd tid. 

 

 7 Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen utgör gemensam beslutande nämnd för förbundsmedlemmarna 

enligt bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

Direktionen skall bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare fördelat enligt följande: 

Lysekils kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Munkedals kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Uddevalla kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. 

den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet. 

I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen 

skall 9 kap 3 § och 9 kap 7 § 1 st kommunallagen tillämpas. 

 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande. Ordförandeposten innehavs av Uddevalla 

kommun. Posten som 1:e vice ordförande ska växla mellan övriga 

medlemskommuner. 

Direktionen har rätt att utse utskott. 

 

Vid förfall för ledamot skall ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna 

inträder i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har 

utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som 

beskrivs i lagen om proportionellt valsätt. 

 

8 Revisorer 
 

Kommunalförbundet ska ha två revisorer. Uddevalla kommun väljer revisorer, efter 

nominering av medlemskommunerna. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 

 

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 

direktionen i dess helhet.  
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9 Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem 

genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

 10 Närvarorätt 
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen skall vara offentligt.  

Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i § 14. 

 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd 

hos förbundsmedlemmarna har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 

förbundsdirektionen. 

Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 

11 Anslag av kungörelser och andra 
tillkännagivanden 
 

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och 

övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets anslagstavla. 

Kommunalförbundets anslagstavla ska finnas på kommunalförbundets webbplats. 

För kännedom ska länk till förbundets webbplats finnas på varje medlemskommuns 

egna webbplats. 

 

12 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 

och skulder i förhållande till kostnadsfördelningen för respektive förbundsmedlems 

ansvar enligt § 4 bastjänster. Kostnadsfördelningen framgår av § 13 nedan. 

 

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i 

enlighet med angiven fördelningsgrund. 

 

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna 

tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 

 

13 Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för Räddningstjänstförbundets verksamhet skall, i den mån de inte 
täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.  
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan.  
 

Bastjänster 

Lysekil  21,72% 

Munkedal  14,13% 
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Uddevalla  64,15% 

När ny brandstation i Uddevalla tas i drift ska ny fördelningsnyckel fastställas. 

 

Särskilda tjänster 

Om kommunalförbundet på begäran utför särskilda överlämnade uppgifter enligt § 4 

till någon eller några av förbundsmedlemmarna skall sådana särskilda uppgifter 

ersättas fullt ut. 

 

 

Lån och borgen mm 
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 

förbundsmedlemmarna godkänt.  

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om 

ansvar fördelningsregeln. 

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 

14 Budgetprocess 
Direktionen skall årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 

ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad 

förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Direktionen ska ta initiativ 

till att starta budgetprocessen med sina medlemskommuner. Ambitionen är att sådana 

ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt 

gången. 

 

Målet är att budgeten för nästkommande år skall fastställas av direktionen före 

september månads utgång. 

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 

och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Sammanträdet ska 

tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en vecka innan 

sammanträdet. 

 

15 Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 

och handlingsprogram för räddningstjänsten. 

Handlingsprogrammen skall upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 

Förändringar och tillägg till planerna skall också beredas i samverkan med 

förbundsmedlemmarna. 
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16 Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat 

från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska 

mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en 

överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.  

 

Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 

tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat 

avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 

 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs 

med anledning av utträdet. 

 

17 Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 

uppsägningstiden enligt 16 § är till ända, skall förbundet träda i likvidation. 

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall fördelningsgrunden enligt 13 § 

tillämpas. 

 

När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i den mån det behövs 

för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller 

på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

 

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall direktionen 

avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 

likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för 

skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

 

Till slutredovisningen skall fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av 

förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till 

förbundets arkiv. 

 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 

skriftligen samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

 

18 Arvoden 
 

Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer ska utgå enligt 

den största kommunens arvodesbestämmelser. 
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19 Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall, om parterna inte kan nå en 

frivillig uppgörelse, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. 

 

20 Ändringar i förbundsordningen 
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall antas av direktionen och 

fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

 

21 Övre gräns för kostnader vid räddningsinsats 
För olyckshändelser inom respektive kommun, som medför betydande kostnad för 

räddningsinsats, får räddningstjänstförbundet ersättning av respektive kommun, för 

den del av räddningskostnaderna som överstiger två basbelopp för varje tillfälle. 

Ersättningsbeloppet framräknas enligt beräkningssätt som framgår av gällande 

allmänna råd från MSB, förutvarande SRV allmänna råd, i SRVFS 2004:11. 

 

22 Upptagande av ytterligare medlem i förbundet 
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i förbundet skall hanteras 

enligt följande. 

 Ansökan tillställs förbundets Direktion 

 Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige 

 Medlemskommunernas kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem samt 

 Beslutar om erforderliga ändringar i förbundsordningen. 

 

23 Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlagen (1990:782). Direktionen får genom 

avtal med resp. medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och 

verkställande funktionen samt att vara arkivdepå. 

 

 

 

Antagen: 

Kommunfullmäktige i Lysekil 2009-11-26, § 143 

Kommunfullmäktige i Munkedal 2009-11-25, § 65 

Kommunfullmäktige i Uddevalla 2014-06-11, § 116 

 

 

Reviderad: 

Kommunfullmäktige i Lysekil 2010-09-23, § 118 – 4:2 

Kommunfullmäktige i Munkedal 2010-09-29, § 47 – 4:2 

Kommunfullmäktige i Lysekil 2014-06-26, § 79 

Kommunfullmäktige i Munkedal 2014-06-18, § 44 
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REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN I 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDETMITT BOHUSLÄN 
Förslag 
Godkända av kommunfullmäktige den 11 juni 2014, § 116 oktober 2017 
 
Bilaga till förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Förkortas 
RMB. 
 
Utöver vad som anges om kommunalförbund i kommunallagen (1991:9002017:725) 
eller annan författning eller vad som regleras i förbundsordningen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Allmänna bestämmelser 
 
Politisk organisation 
 
§ 1 
Direktionen är förbundets styrelse och beslutande församling. Direktionen fullgör de 
uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige och sådana nämnder som 
föreskrivs i de lagar och förordningar som reglerar förbundets verksamhet.   
 
Direktionen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets ut-
veckling och ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och statliga 
myndigheter göra de framställningar som direktionen anser påkallade. 
 
§ 2 
Det åligger direktionen att: 
 
 Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och 

ekonomi, samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna (kommunstyrelserna). 
 Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs. 
 Informera förbundsmedlemmarna (kommunstyrelserna) om den allmänna 

planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk 
eller organisatorisk betydelse. 

 Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten 
bedrivs effektivt. 

 Verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas 
kontakter med förbundet. 

 Informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten. 
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Medelsförvaltning 
 
§ 3 
Direktionen skall sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning 
och säkerhet tillgodoses. 
 
Direktionen kan meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. 
 
Direktionen skall utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter. 
 
Direktionen skall besluta om anstånd med betalning eller avskrivningar av för-
bundets fordringar. 
 
Räkenskapsföring och redovisning 
 
§ 4 
Direktionen skall fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar. 
 
Direktionen skall avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i 
en årsredovisning. 
 
Årsredovisningen skall upprättas med iakttagande av god redovisningssed. 
 
§ 5 
I årsredovisningen skall upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
 
Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen skall den snarast överlämnas till 
förbundets revisorer och senast den 15 april till varje förbundsmedlem (kommun-
styrelserna). 
 
Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på 
kommunkanslierna i medlemskommunerna. Direktionen ansvarar för att det på varje 
förbundsmedlems officiella anslagstavla kungörs var årsredovisningen finns till-
gänglig.Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för 
allmänheten på kommunkanslierna i medlemskommunerna. 
 
Egendomsförvaltning 
 
§ 6 
Direktionen skall vårda och förvalta förbundets egendom väl. 
 
Direktionen skall se till att förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 
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Personalpolitik 
 
§ 7 
Direktionen skall anställa den personal som erfordras för verksamhetens bedrivande 
varvid de kommunala kollektivavtalen skall gälla. Direktionen är förbundets 
personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och pensionsmyndighet.  
 
Direktionen skall följa de förhållanden som kan inverka på förbundets personal- och 
lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer 
göra de framställningar som är påkallade. 
 
På tjänstemannanivå leds förbundet av en verkställande tjänsteman, vilken bland 
annat har till uppgift att: 
 
 Närmast under direktionen och i enlighet med förbundets ändamål ansvara för 

förbundets förvaltning och ekonomi samt ta erforderliga initiativ i dessa av-
seenden. 

 Befrämja erforderlig samverkan mellan direktionen och förekommande bered-
ningar, lokala styrelser och självförvaltningsorgan. 

 Externt företräda förbundet om direktionen inte för särskilt fall beslutar annor-
lunda. 

 
Övrigt 
 
§ 8 
Direktionen skall  
 
 Avge yttranden som ankommer på förbundet. 
 Besluta om delegationsbestämmelser. Beslut i delegationsärenden skall 

anmälas vid nästkommande direktionssammanträde. 
 I övrigt handha förvaltningens av sådana förbundets angelägenheter som inte 

har uppdragits åt annan. 
 Vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som 

styrelsen ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och 
medlen för. 

 
Förbundets arbetsformer 
 
Tjänstgöring för ledamot och ersättare 
 
§ 9 
I enlighet med förbundsordningen gäller att vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare 
från samma kommun som ledamoten. 
 
Om inte ersättarna valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning 
av ett ärende. 
 
En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att 
delta i överläggningarna men inte i besluten. 
 
Inkallande av ersättare 
 
§ 10 
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av det, skall leda-
moten snarast möjligt meddela detta till förbundets kansli. Ledamoten ansvarar själv 
för att den ersättare, som står i tur att tjänstgöra, inkallas till sammanträdet. Mot-
svarande gäller för en ersättare som har kallats att tjänstgöra. 
 
Ersättare för ordföranden 
 
§ 11 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 
i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordförandens upp-
gifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får direktionen utse en annan ledamot från Ordförande 
kommunen att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
§ 12 
Direktionen bestämmer tid och plats för sina och eventuella utskotts eller beredning-
ars sammanträden. Sammanträde skall också hållas när ordföranden eller minst två 
av direktionens ledamöter begär det. 
 
En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen, ställas till ordföranden 
och ges in till direktionens kansli. En sådan begäran skall innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som ledamöterna önskar att direktionen skall behandla. 
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Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordföranden. 
 
Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden, efter samråd med vice ord-
föranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. 
Om så sker, skall ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. 
 
Kallelse till sammanträde 
 
§ 13 
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller under ordförandens över-
seende. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla direktionen till 
sammanträde skall den till åldern äldsta ledamoten göra det. 
 
Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för samman-
trädet. Kallelse bör återföljas av föredragningslista, om inte särskilda skäl föranleder 
annat. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärenden på föredragningslistan skall bifogas till kallelsen.  
 
Kallelsen skall senast sju dagar före sammanträdet på lämpligt sätt sändas till varje 
ledamot och ersättare samt andra förtroendevalda som direktionen medgivit rätt att 
närvara vid dess sammanträde. 
Om direktionen inte beslutar annat, behandlar direktionen ärendena i den turordning 
som de har tagits upp i föredragningslistan. Om direktionen inte beslutar annat, be-
stämmer ordföranden när ett ärende som inte är upptaget på föredragningslistan skall 
behandlas under ett sammanträde. 
 
Närvarorätt 
 
§ 14 
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen skall vara offentligt. 
Budgetsammanträdet skall enligt 8 kap 22 § i kommunallagen vara offentligt. 
Kungörelse skall anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavla.  
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. 
Budgetsammanträdet ska enligt 9 kap 10 § i kommunallagen vara offentligt. 
Kungörelse ska ske på kommunalförbundets officiella anslagstavla, minst en vecka 
före sammanträdesdagen. 
 
Respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande, vice ordförande och/eller 
ansvarigt kommunalråd samt respektive kommuns ledande tjänsteman har närvaro- 
och yttranderätt vid sammanträde med förbundsdirektionen. 
  
Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
Protokoll 
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§ 15 
Vid ett sammanträde med direktionen skall ordföranden på sitt ansvar låta föra 
protokoll. Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot som utses av direktionen 
eller berört organ. 
 
Direktionen och övriga organ kan besluta att en paragraf skall justeras omedelbart. 
Den aktuella paragrafen skall redovisas skriftligt innan den justeras. 
 
Om direktionen beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från ett före-
gående sammanträde, bestämmer direktionen för varje sådant tillfälle hur justeringen 
skall gå till. 
 
Protokollet från varje sammanträde skall tillställas kommunstyrelsen i respektive 
medlemskommun och förbundets revisorer. 
 
Utdrag ur protokoll skall tillställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och 
enskilda som berörs av besluten i protokollet. 
 
Reservation 
 
§ 16 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall 
detta göras skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justering av protokollet. Om direktionen beslutar att omedelbart justera den para-
graf i protokollet som omfattar det beslut som reservationen gäller, skall motivering-
en lämnas innan sammanträdet avslutas. 
 
En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). 
Anmälan om anteckning skall göras, innan sammanträdet avslutas. 
 
Delgivning 
 
§ 17 
Delgivning med förbundet sker med ordföranden eller anställd som direktionen be-
stämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
§ 18 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen skall under-
tecknas av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden 
eller av en särskilt utsedd ledamot och kontrasigneras av anställd som direktionen 
bestämmer. I övrigt bestämmer direktionen vem som skall underteckna handlingar. 
 
Samråd 
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§ 19 
Direktionen skall samråda med medlemmarna i frågor om avtal av större dignitet, 
beslut av principiell/strategisk betydelse, större investeringar, större ändringar av 
verksamheten eller annat av större vikt. I detta syfte får direktionen från 
medlemmarnas styrelser och nämnder samt tjänstemän inhämta de yttranden och 
upplysningar, som behövs för att direktionen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 
Medlemmarna har även rätt att inhämta yttranden och upplysningar från direktionen. 
 
Tjänstemans deltagande i sammanträde 
 
§ 20 
Vid direktionens sammanträden får, om inte direktionen fattar särskilt beslut om 
annat, den verkställande tjänstemannen för förbundet vara närvarande med rätt att 
delta i överläggningarna. 
 
Övriga tjänstemän inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden vid 
sammanträden med direktionen i den omfattning direktionen beslutar. 
 
Direktionen har rätt att kalla tjänstemän hos medlemskommunerna till sammanträde 
för att föredra ärenden eller lämna upplysningar i ärenden som direktionen har att 
behandla. 
 
Handlingar 
 
§ 21  
Inkommande, utgående och upprättade handlingar som är av vikt, skall genast 
registreras.   
 
Processbehörighet 
 
§ 22 
Direktionen och verkställande tjänsteman för förbundet får själv eller genom ombud  
föra förbundets talan i alla mål och ärenden inom domstol och annan myndighet samt 
vid förrättningar av skilda slag, om inte någon annan skall göra det på grund av 
föreskrift i lag eller förordning. 
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UaFS     
  Blad 8 

Ikraftträdande 
 
§ 23 
Detta reglemente träder i kraft när den har godkänts av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige och gäller från och med den 1 januari 2015.2018. 
 
 
Antagen av Lysekils kommunfullmäktige den 2009-11-26  
Antagen av Munkedals kommunfullmäktige den 2009-11-25 
 
Reviderad av Lysekils kommunfullmäktige, 2011-10-27, § 145 
Reviderad av Munkedals kommunfullmäktige, 2011-10-27, § 67 
 
Reviderad av Förbundsdirektionen, 2011-08-25, § 44 
 
 
Reviderad av Lysekils kommunfullmäktige, 2014- 
Reviderad av Munkedals kommunfullmäktige, 2014- 
Antagen av Uddevallas kommunfullmäktige den 2014- 
 
___________________ 
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144



Reglemente för revisorer i Mitt Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 
 
Revisionens roll 
§ 1 
Revisionen är förbundsmedlemmarnas fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska 
instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i förbundsdirektionen. 
Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all 
verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i 
den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, 
men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan 
revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 
 
Den övergripande revisionsuppgiften i kommunalförbund är att granska om verksamheten 
följer förbundsdirektionens beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom 
givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av 
verksamheten. 
 
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med 
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 
 
Revisionens formella reglering 
§ 2 
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed och detta reglemente. 
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. Den kommunala 
revisionen regleras i kommunallagen (2017:725), främst kapitel 12. Förbundsordningen i 
kommunalförbundet ger de grundläggande förutsättningarna i Mitt Bohusläns 
Räddningstjänstförbund. 
 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. 
 
Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom 
processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunalförbundet. 
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i kommunalförbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda 
sed som senast är uttolkad i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 
(Sveriges Kommuner och Landsting). 
 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och kommunalförbundets 
förbundsordning och delegationsordning. 
 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordningen och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om 
offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa förbundsövergripande riktlinjer. 
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Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning som de 
behöver vara orienterade om för sin insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna 
granskar. 
Revisorernas antal och organisation 
§3 
Räddningstjänstförbundet skall ha sex revisorer. Medlemskommunerna utser två revisorer 
vardera Räddningstjänstförbundet ska ha två revisorer. Uddevalla kommun väljer revisorer 
efter nominering av medlemskommunerna. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 
 
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen 
av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i 
mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. 
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något annat sätt upphör under mandatperioden tillser 
respektive medlemskommun att det sker fyllnadval. Om en revisor avgår eller uppdraget på 
något annat sätt upphör under mandatperioden tillser Uddevalla kommun att det sker 
fyllnadsval. 
 
§ 4 
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 

 
Revisorernas uppgifter 
§ 5 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 
 
Revisorernas ekonomi och förvaltning 
§ 6 
Revisorernas budget fastställs av medlemssamrådet. Revisorernas arvoden följer den största 
kommunens arvodesregler.  
 
§ 7 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd. 
 
§ 8 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som 
förbundsdirektionen utsett för revisorernas budget. 
 
§ 9 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sakkunniga biträde 

§ 10 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid 
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upphandling tillämpar revisorerna kommunalförbundets upphandlingsregler. Revisorerna 
beslutar om upphandling med förvaltningsbeslut. 
 
§ 11 
Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträdena som anställs 
i kommunalförbundet för att komplettera upphandlade konsulttjänster. Revisorerna beslutar 
om lön och anställningsvillkor inom kommunalförbundets gemensamma villkor. 
§ 12 
Bestämmelser i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de 
sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Revisionens arbetsformer 
§ 13 
Revisorerna väljer själva inom sig en ordförande och en vice ordföranden. Ordförande ska 
komma från Lysekil eller Munkedal. Revisorerna väljer själva inom sig en ordförande. 
 
Ordförande kallar revisorerna till sammanträden. Till sammanträdena får även kallas de 
sakkunniga och andra experter som behövs för föredragning eller för att lämna upplysningar. 
 
Ordföranden utser sekreterare vid revisorernas sammanträden. Sekreteraren för protokoll över 
beslut avseende revisionsuppdraget, revisorernas förvaltning och jäv. Protokollet justeras av 
ordförande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 
 
I övrigt ska minnesanteckningar föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordförande ansvarar för att anteckningar upprättas. 
 
§ 14 
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande och av 
ytterligare en person som revisorerna utser. Skrivelsen ska undertecknas av båda revisorerna. 
 
Revisionens rapportering 
§ 15 
Revisionsberättelsen ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige samt 
förbundsdirektionen senast två veckor efter årsredovisningens färdigställande. 
 
§ 16 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige 
samt förbundsdirektionen senast två veckor efter delårsrapportens färdigställande. 
 
§17 
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till förbundsdirektionen. De 
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs 
förbundsdirektionens presidium så snart en granskning är avslutad. Presidiet ansvarar för 
vidare spridning till förbundsdirektionens alla ledamöter. 
 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
förbundsdirektionen och som formellt hör till revisionsberättelsen. 
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Revisorerna och direktionen 
§ 18 
Revisorerna och förbundsdirektionens presidium har regelbundna överläggningar, minst en 
gång varje år. 
 
 
§ 19 
Revisorerna kan initiera ärenden i förbundsdirektionen i anledning av sin granskning och om 
sin förvaltning när de bedömer att så behövs. 
 
Förbundsdirektionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart 
som möjligt efter att beredning har skett. 
 
Revisorerna rapporterar till förbundsdirektionen om de i sin granskning funnit att 
misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän 
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om förbundsdirektionen inte vidtagit 
tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Förbundsmedlems fullmäktiges ordförande svarar för att 
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt efter att beredning har skett. 
 
Revisorernas arkiv 
§ 20 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och av 
förbundsdirektionen fastställt arkivreglemente. 
 
Reglementens giltighet 
§ 21 
Reglementet och eventuella revideringar gäller från det att samtliga förbundsmedlemmars 
fullmäktige fastställt densamma. 
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  2017-10-12 Dnr: KS 2017-448

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: Maria Strömberg 
TF ekonomichef/Controller  
Ekonomienheten

Planeringsförutsättningar Budget 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till planeringsförutsättningar för 
budget 2019 

Sammanfattning 
Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I 
förutsättningarna görs antagande om:  
 

 Finansiella resultatmål för budget 2019 
 Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 
 Tidsplan för budgetprocessen  

 
Ekonomiska ramar och mål är antagna för budget 2018–2019. Beslut togs i 
kommunfullmäktige juni 2017. Detta utifrån den styrmodell Munkedals kommun har 
om två-årsramar. Detta till trots måste varje budgetår föregås av ett separat 
budgetbeslut. Då ramar och mål redan är beslutade för budget 2019 innebär det att 
dessa planeringsförutsättningar inklusive inriktningsmål är en avstämning. För tidigare 
gjorda antaganden finns nu möjlighet att göra justeringar/omprövningar. 
 
I förslaget till planeringsförutsättningar för budget 2019 föreslås att inriktningsmål 
och finansiella resultatmål ska vara oförändrade. 
 
Antagandet av befolkningsutvecklingen för budget 2019 är 10 260 invånare och är 
beslutat men föreslås i planeringsförutsättningarna justeras upp då det faktiska 
invånarantalet har avsevärt förändrats under 2016 och 2017. Utfallet per september 
2017 ligger invånarantalet på 10 392. Uppskattningen är att invånarantalet kan 
höjas något för budget 2019. Förslaget är att öka med 60 invånare till 10 320 
invånare för budget 2019. Det innebär en förstärkning av budgeten med 3,145 mnkr. 
 
I förslaget ingår också antagande av tidsplan för budgetprocessen under 2018, för 
budget 2019. Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för 2018. 
 
I underlaget finns en beskrivning av kommunens finansiella och verksamhetens 
inriktningsmål för planperioden samt de nedbrutna finansiella resultatmål som tagits 
fram för budgetåren 2018–2019. Här finns även uppföljning hur väl man uppfyllt de 
finansiella målen under 2017. Även vilka förutsättningar som finns inför budget 2019 
gällande utvecklingen av skatteintäkter/bidrag, kommunens befolkningsutveckling, 
och hur planeringen av investeringar och löneavsättningar har bedömts. En kort 
beskrivning redovisas hur kommande planeringsförutsättningar och budgetprocess 
påverkas inför valet 2018. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Planeringsförutsättningarna utgår från god ekonomisk hushållning.  

Inga ytterligare konsekvenser 
  
 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunledningsgruppen 

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
TF. Ekonomichef Kommunchef 
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Sammanfattning	
Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs antagande 
om befolkning, finansiella resultatmål samt tidsplan.  
 
I underlaget finns information om utveckling av skatteintäkter/bidrag samt förutsättningar för kommande år 
avseende investeringar och löneavsättningar. 
 
Långsiktiga inriktningsmål både för verksamhet och finans har beslutats i mål- och resursplan 2017 samt 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Samtliga mål finns beskrivna i denna handling.  

Inledning		
Ekonomiska ramar och verksamhetsmål är antagna för budget 2018-2019. Beslut togs i Kommunfullmäktige 
i juni 2017. Detta till trots måste varje budgetår föregås av ett separat budgetbeslut. Då ramar och mål 
redan är beslutade för budget 2019 innebär det att dessa planeringsförutsättningar är en avstämning av 
antaganden samt också en möjlighet att göra justeringar/omprövningar av verksamheternas 
resurstilldelning beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad gäller finansiering, lagstiftning, 
befolkning, mm. 
 
I dokumentet finns information om utveckling och uppföljning för att se om det finns behov av att 
justera/ompröva befolkning, finansiella mål inför budget 2019. 
 
I förslaget till planeringsförutsättningar för budget 2019 föreslås att inriktningsmål och finansiella 
resultatmål ska vara oförändrade. 
 
Antagandet av befolkningsutvecklingen för budget 2019 är 10 260 invånare och är beslutat men föreslås 
justeras upp då det faktiska invånarantalet är avsevärt förändrats under 2016 och 2017. Förslag för 
befolkningsutvecklingen i Munkedal för budget 2019 föreslås till 10 320 invånare. Det innebär en 
förstärkning av budgeten med 3,145 mnkr. 
 
I förslaget ingår också antagande av tidsplan för budgetprocessen under 2018, för budget 2019. Tidsplanen 
är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för 2018. 
 
Bakgrund 

Kommunens mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens verksamhet och ekonomi för de 
kommande två kalenderåren samt plan för de därefter kommande två åren. Uppföljning av mål sker tre 
gånger per år och uppföljning av resurser sker månatligen. Planen beslutas av Kommunfullmäktige i juni 
varje år. 
 
Budget 2019 är det sista året för denna planeringsperiod och utgår från majoritetens programförklaring. För 
varje planeringsperiod antar kommunfullmäktige finansiella inriktningsmål och inriktningsmål för 
verksamheten.   
 
Kommunens långsiktiga mål (inriktningsmål) för både de finansiella och för verksamheten bryts ned till 
resultatmål och gäller över två-årsperioder.  Den första två-årsplanen var budget 2016–2017 med 
avstämning 2017. Nästa två-årsplan var budget 2018-2019 med avstämning 2019.  
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Fortsatt process – våren 2018 

Första steget efter att planeringsförutsättningar antagits är att beräkna skatteintäkterna för budgetåren.  
Beräkningen bygger på antagande av befolkningsutvecklingen (antal invånare per 1 nov) för Munkedal. 
Munkedal utgår från de prognoser SKL (Sveriges kommuner och Landsting) presenterar. Första 
skatteprognosen kommer i februari är underlaget för beräkningarna. Den skatteprognosunderlag som 
kommer i april är styrande och ska tas med i slutliga beräkningarna för budget 2019. 
 
Därefter görs avsättning till resultat samt de övriga antagna finansiella resultatmålen. Efter att ha avsatt 
medel för de politiska antagna målen görs nedanstående avsättningar för:  
 
 Demografiförändringar utifrån resursfördelningsmodell inom valda områden 
 Avsättningar till löneökningar 
 Prisuppräkning 
 Finansiella poster 
 Kapitalkostnader 

Vid implementering av ny resursfördelningsmodell kommer resurser from budget 2018-2019 delas in i två 
kategorier;  
1 Fördelning av resurser/kommunbidrag som fast anslag 
2 Fördelning av resurser/kommunbidrag som demografibaserat anslag (ca 51 %) 
För budget 2019 har en resursfördelning gjorts under 2017 men kommer uppdateras med den nya 
befolkningsprognosen från SCB i mars månad. 
 
En preliminär fördelning av ramar/anslag görs i början av mars.  
 
De preliminära ramarna ska konsekvensbeskrivas och lämnas till nämnden för beslut senast april månad. 
Parallellt med detta arbete ska nämnden arbeta med resultatmål. Detta ska ske med utgångspunkt från 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen bör tas fram i god dialog med verksamhetsföreträdare. Målen 
ska också ha en tydlig koppling till tilldelade resurser.  
 
I slutet av april lämnar nämnderna in budgetskrivelser med förslag till drift och investeringsbudget, med 
konsekvensbeskrivningar utifrån förutsättningarna samt förslag till resultatmål. I maj behandlar 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och lönenämnden sina budgetskrivelser.  
 
I juni fastställer kommunfullmäktige kommunens mål- och resursplan (MRP) budget 2019. Här ingår även 
de resultatmål som kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och lönenämnden arbetat fram. 
 
Under september/oktober upprättar sektorerna verksamhetsmål utifrån nämndens resultatmål samt tar 
fram en detaljbudget. Under oktober/december sektorerna ansvarar för att arbeta fram aktiviteter på 
respektive enhet. I december godkänner kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och lönenämnd (nov) sin 
detaljbudget samt verksamhetsmål.   
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Målsättningar		

Verksamhetens	inriktningsmål	för	planperioden	2016‐2019	
Nedanstående inriktningsmål är beslutade av Kommunfullmäktige. Målen utgår ifrån kommunens vision, 
programförklaringen samt omvärldsanalys (framtagen av förvaltningen). Målen bryts sedan ned till delmål 
s.k. resultatmål i två-årsperioder med avstämningar.   
 
Målen reviderades 2017 fram till 2019 från nio till åtta samtidigt som två mål togs bort formuleras två mål 
om och ett tillkom. (beslut i MRP budget 2017 KF 2017-03-01). 

Alla  
1. Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  

 
2. Implementera de 4 övergripande miljömål med detaljerade mål i verksamheten antagna av 

kommunfullmäktige 2016-06-08 §38  

Utbildning  
3. Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och 

socialt från förskola och framåt. 
 
Vård och Omsorg 
4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån 

behov. 
 
Näringsliv och arbete 
5. Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för 

näringslivets utveckling.   
 
Samhällsbyggnad och infrastruktur 
6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga 

boendemiljöer samt god infrastruktur. 
 
Fritid och Kultur 
7. Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjudas idrott, fritids -och 

kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet. 
 
Alla   
8. Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun. Antaget av KF 2017-03-01 

Verksamhetens	resultatmål	2019	
Med utgångspunkt från ovannämnda inriktningsmål har nämnderna tagit fram resultatmål för budget 2018-
2019. Arbetet genomfördes under våren 2017 och beslutades i Mål -och resursplan budget 2018-2019 som 
antogs av kommunfullmäktige 29 juni 2017.  

Inför budgetarbetet för år 2019 sker det en avstämning av de beslutade resultatmålen för budget 2019.  
Det är viktigt att koppla de politiska ambitionernas nivå med resursfördelningens resurser.  
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Finansiella	inriktningsmål	för	planperioden	2015‐2019		
Nedanstående finansiella mål är antagna i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning för åren 2015-2019. 
Inför budget 2017 skedde en översyn av målen. Revidering gjordes av de finansiella inriktningsmålen och 
gäller för 2017-2019. Revidering av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och hantering av RUR beslutas 
av KF 2017-03-01 §17. 
 

Resultatmål  
På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt generella stats-
bidrag och utjämning, uppgå till 2 % 
  
Soliditetsmål  
Soliditeten ska förbättras 
 
Investeringsmål  
Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 

Finansiella	resultatmål	2019	
De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, för de finansiella inriktningsmålen. 
Med utgångspunkt från ovannämnda inriktningsmål resultatmål tagits fram för budget 2018-2019. Arbetet 
genomfördes under våren 2017 och beslutades i Mål -och resursplan budget 2018-2019 som antogs av 
kommunfullmäktige 29 juni 2017. Inför processen av budget 2019 sker det en avstämning av de beslutade 
finansiella resultatmålen. Ingen förändring föreslås inför budget 2019.  19. 

Resultatmål  

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag.  
År 2019: 13,2 mnkr 
  
Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad för individ och familjeomsorgen ska minska. 
Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr. 
År 2019: mindre än 42,9 mnkr 
  
Soliditetsmål  
Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr 
(mnkr) 
År 2019: amortering 4,3 mnkr  
  
Investeringsmål  
År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 
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Förutsättningar	

Befolkningsutveckling	(invånarantalet)	
Antagandet om befolkningstalet ligger till grund för beräkning av skatteintäkterna för de kommande 
budgetåren. För budget 2019 fastställdes invånarantagandet till 10 260 invånare.  
 
Varje invånarförändring (ökning eller minskning) innebär att intäkterna förändras med ca +- 40 tkr.  
 
Ett viktigt datum för det kommande året är den 1 november då invånarantalet fastställs för det nästkommande 
årets ekonomiska skatteberäkning. Prognosen för befolkningsutvecklingen görs utifrån kommunens egen 
bedömning och inte från rikets prognos. Nedan finns en beskrivning av hur det sett ut över tid avseende 
kommunens egna budgetantaganden och hur utfallet 1 november har sett ut samt SCB prognos. 
 
SCB beräknar invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt. För budget 2018/2019 beräknar SCB befolkningen 
till 10 488/10 594. SCB:s prognos har varit mycket högre än vad det faktiska utfallet har varit de senaste 
åren. En viss försiktighet bör därför beaktas vid antagande av invånarantalet.  

En rejäl ökning av antalet invånare skedde under 2016 och har legat kvar på samma nivå under året 2017. 
Utfallet per 2017-09-30 visar på 10 392 invånare i Munkedal.  

Utfallet 2017 är ca 130 personer mer än det antagandet som gjordes för budget 2019. Detta indikerar att 
befolkningsantalet för beräkning av skatteintäkterna för budget 2019 samt plan 2020–2021 skulle kunna 
justeras upp om nivån ligger fortsatt stadigt under 2017 och 2018.  

Utifrån kommunens positiva befolkningsutveckling föreslås i planeringsförutsättningarna för budget 2019 en 
revidering av befolkningsantagandet från 10 260 invånare per 1 nov 2018 till 10 320 invånare per 1 nov 
2018 i budget 2019. Det är en ökning med 60 invånare. Det innebär också en förstärkning i budget 2019 
med +3,145 mnkr. Därefter ökas invånarantalet med 10 invånare per år. 

  
Budget 

2015 
Budget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019
Plan 

2020 
Plan 

2021

Enligt rikets prognos     10 492 10 488 10 594 10 701 10 811

Fastställt antal invånare  
1 nov 

 
 

10 204 
 

 10 360

Utfall
 Sept 
2017 

10 392

Prognos 
nov 2018

10 320  

Egna budgetantaganden 10 200 10 220 10 220 10 260 10 320
 
10 330 10 340

Förändring budget/utfall 1 nov 26 -16 140 102  
Förändring budget/budget  
mellan år 10  20 0 40 60 10  10

Befolkningsprognos 
 2017-09-30 10 392                   

 
Uppföljning per månad 2010-2017 
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Utveckling	av	skatter	och	statsbidrag	2019	plan	2020‐2021	
 
Högkonjunkturen förstärks i år 2017 och nästa år 2018 (Cirkulär SKL 17:47 september) 
Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade timmar är 
högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna 
att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett 
strukturellt problem. 
 
Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den 
tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den 
inrikes födda befolkningen i åldern 15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. 
Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken 
torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det 
däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda. 
 
SKL:s bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som vår prognos sträcker 
sig. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår till ett konjunkturellt normalläge under 
2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018.Vilken väg konjunkturen 
i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare 
nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det 
trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet 
att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. 
 
Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten 
men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om 
priserna på bostäder av något skäl faller. 
 
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 
Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas 
tillbaka under nästa år. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare 
krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. 
 
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 
förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför 
svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i 
den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att 
befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. 
 
Men skatteunderlagstillväxten avtar gradvis 
Sveriges kommuner och landstings senaste skatteunderlagsprognos (sept 2017) visar att utvecklingen av 
skatteintäkterna avtar. Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget 
vuxit i snabb takt 2015–2016. Den goda konjunktur Sverige nu befinner sig i innebär stramare arbetsmarknad 
med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt stark, 
men därefter försvagas utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten på skatteunderlaget motverkas 
delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter 2019 förutsätts såväl arbetade timmar som löner utvecklas 
i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans. 
 
Sammantaget betyder detta att skatteunderlagets underliggande ökning gradvis avtar till en takt som 2019 
understiger genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet, för att därefter tillta något. År 2018 är 
skatteunderlagets faktiska ökning 0,6 procentenheter mindre än den underliggande. Det beror på att 
skatteintäkterna minskar till följd av regeringens förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år, 
som kompenseras genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med motsvarande belopp. 
 
Munkedals skatteunderlagstillväxt 
Munkedals fastställda antagande av skatteintäkter för budget 2019 utgår från den skatteprognos som SKL 
aviserade i cirkulär 17:18 april 2017. Prognosen visar att intäkterna endast ökar med 11,5 mnkr (1,8 %) 
jämfört med föregående år. Med denna utveckling av skatteunderlagsprognosen innebär att ökningen av 
intäkter inte fullt ut kan kompensera för pris -och löneökningar.  
 
I senaste skatteunderlagsprognosen som kom i september cirkulär 17:47 har skatteunderlagsprognosen 
förbättrats något jämfört med aprils (budgetantagandet).  
Budget 2019 sattes till 657,6 mnkr. I den senaste prognosen visade på 660,6 mnkr, dvs en förbättring mot 
budget med 3,0 mnkr. Beräkningen av skatteunderlagsprognosen och budgeten 2019 är utifrån invånarantalet 
10 260 invånare för år 2019 som fastställdes i Kommunfullmäktige 2017-03-01.  
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I kommande budgetprocess för budget 2019 föreslås en höjning av invånarantalet till 10 320, dvs 60 invånare 
mer. Detta skulle innebära att skatteunderlagsprognosen skulle förstärkas ytterligare med 3,145 mnkr. 
  
Under år 2016 och 2017 ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med totalt 42,3 mnkr (7,7 %) under 
2016 och 38,5 mnkr (6,5 %) år 2017. Orsaken var en god skattetillväxt i riket samt att kommunen höjde 
skattesatsen med 0,95 öre vilket genererade 17,5 mnkr nya intäkter. Statens satsning (välfärdsmiljarderna) 
genererade även ökade intäkter under 2017 med 13,1 mnkr. 
 
Skatteintäkter över tid Munkedal 

Belopp i Mnkr 
Budget  
2016  Budget  2017  Budget 2018  

Budget  2019
prognos april 
‐17  Plan  2020  Plan  2021 

Befolkningsantagande    10 220  10 260  10 260  10 270  10 280 
Skatteintäkter  443,6  458,5 473,3 490,9 497,5  511,7 
Inkomstutjämn.bidrag  121,1  126,2 125,8 124,0 132,6  136,9 
Kostnadsutjämning  9,9  15,7 14,5 14,5 14,5  14,6 
Regleringsbidrag/‐avgift  ‐2,4  ‐2,5 ‐1,9 ‐2,8 ‐3,8  ‐4,5 
Strukturbidrag  1,1  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
LSS‐utjämning  0,4  1,9 ‐0,4 ‐0,4 ‐0,4  ‐0,4 
Summa intäkter  573,7  599,8 611,3 626,3 640,5  658,3 
Fastighetsavgift  20,2  19,5 23,6 23,6 23,6  23,6 
Summa skatter inkl fastavg.  593,9  619,3 635,0 649,9 664,1  681,9 
Aviserat generellt bidrag (statens 
satsning)***     13,1  10,7  7,7  4,6  0,0 
Summa intäkter  593,9  632,4 645,7 657,6 668,7  681,9 

Förändring i % skatter och bidrag SKL  *7,7%  **6,5% 2,1% 1,8% 1,7%  2,0% 
Förändring i mnkr  42,3  38,5 13,3 11,9 11,1  13,2 

Senaste prognosen september 2017
cirkulär 17:47   

Förbättring
2,9 mnkr 

Försämring ‐
0,9 mnkr 

Förbättring 
+3,0 mnkr     

Öka invånarantalet med 60 fler invånare 
till 10 320 innebär en förstärkning av 
budgeten 2019.        +3,145 mnkr     

Lönesatsningar/avsättningar	
Lön är en betydande kostnadspost för kommunen. Diskussioner måste föras tidigt i budgetprocessen om 
kommande satsningar och utmaningar inom löneområdet. Detta gäller också avsättning för löner. 

SKLs bedömning, har inte förändrats något nämnvärt i deras prognoser under 2017. Löneökningarna i riket 
ligger på ca 3,4 procent för år 2019. Det innebär i avsättning med ca 14 mnkr för tillsvidare anställda. Inför 
2019 har man avsatt 3,0 procent (12 mnkr) i budgeten i Munkedal inklusive struktursatsningar.  Utöver har 
det avsatts avsättningar till tim- och Ob-ersättningar (1,0 mnkr).  
 
Kommande lönebildningsprocess  
Personalenheten har genomfört lönekartläggning av lika och likvärdiga befattningar och kommer under 
hösten ta sista delen som innebär kartläggning av befattningar med lägre värdering/hög lön. I 
november/december 2017 kommer kommunledningsgruppen att påbörja arbetet med struktursatsningar 
och beslut av 2018 års prioriteringar. I dec/jan genomför Personalenheten en gemensam överläggning med 
samtliga fackliga organisationer angående prioriteringar. Under november kommer cheferna att tillfrågas 
angående rekryteringsbehovet och förmågan att klara av kompetensförsörjningen av behöriga sökande på 
både kort och lång sikt. 
 
Struktursatsningar  
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, specialpedagoger, lärare tidiga åldrar, lärare och förskolelärare 
med lön under 29 000 kr/mån, rektorer, enhetschefer, socialsekreterare, ekonomer, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter. 2016 innehöll också Kommunals avtal en särskild satsning på alla undersköterskor, samt de 
som har likvärdiga arbetsuppgifter, och har undersköterskeutbildning, vilket utgjorde ett stort antal.  
Enligt Kommunals centrala avtal finns även för 2017 och 2018 ett extra utrymme till undersköterskor och 
likvärdiga, på 180 respektive 150 kr per arbetstagare, vilket gör att det totala utrymmet för Kommunals 
yrkeskategorier blir högre än övriga även framöver.  

Generellt är det lönekartläggningen som lägger grunden för vilka satsningar som genomförs och vi har en 
allt mer hoptryckt lönebild, där främst akademikerna missgynnas och arbetsgivaren vill i ledet med att vara 
en attraktiv arbetsgivare visa att utbildning lönar sig och kommer därmed att ha större fokus på dessa 
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grupper i kommande struktursatsningar. I det ligger även att övergripande kunna ha ett löneutrymme som 
ger enheterna större möjligheter att öka differentieringen och prioritera lönesättningen för de som över tid 
genomför en hög prestation, för att kunna öka möjligheterna att behålla kompetent personal. 

Investeringsbehov	2019	plan	2020‐2021	
Investeringsmålet innebär att reinvesteringar ska självfinansieras till 100 %. Med det budgeterade resultatet 
och de beräknade avskrivningarna så finns utrymme för reinvesteringar motsvarande 34 mnkr för 
budgetåret 2019. 

I samband med budgetprocessen för budget 2019 plan 2020-2021 bör det finnas en plan på hur man ska 
finansiera investeringsbehoven för åren 2020-2021 som inte har tagits någon hänsyn till i budget 2018-
2019. En avstämning av investeringsbehovet bör göras i kommande budgetprocess om den plan för budget 
2019 håller.    

Kommunstyrelsens totala investeringar är uppdelat på reinvestering och nyinvestering i budgethandling 2018-
2019. 

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget  
2019 

plan  
2020 

plan 
2021

Summa kommunen  77,8 111,1 153,3 93,4
Reinvesteringar   48,4 38,3 32,9 17,0
Nyinvesteringar  29,4 72,9 120,4 76,5

 

Inför 2019 är investeringsbehovet uppskattat till 111,1 mnkr, varav 38,3 mnkr klassas som reinvestering. 
Den största investeringsutgiften är ny och ombyggnad av Bruksskolan samt uppstart av nytt äldreboende. 
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar för år 2018 är 66 % och år 2019 är 90 %.  Det innebär att målet 
inte uppfylls vare sig 2018-2019. Prognosen för självfinansieringsgraden för 2017 visar på  318 %.  

Stora strukturinvesteringar kommer att göras inom åren 2018-2023.  

Sammanställning strukturinvesteringar  
Nedan redovisas de stora investeringar som planeras. Totalt 342 mnkr i investeringsbehov fram till år 2023. 
Detta innebär en årlig driftkostnad på 21 mnkr.  

Sammanställning strukturinvesteringar 

ÅR (mnkr) 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

totalt 

Äldreboende nyinvestering 1,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0 201,0 
Inventarier samt IT Äldreboende 
nyinvestering 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0 

 
6,3 

Skolutredning befintlig struktur 
nyinvestering 22,0 11,0 9,0 10,0 0,0 0 

 
52,0 

Skolutredning befintlig struktur 
reinvestering 20,0 20,0 18,0 5,0 10,0 7,0 

 
80,0 

Inventarier skolutredning nyinvestering 0 1,0 1,0 0,8 0,0 0,0 
 
2,75 

Strukturutredningar summa  43,0 82,0 128,0 72,1 10,0 7,0 342,05 

 
Beräkning av driftkostnad för strukturutredningarna 

Mnkr Budget 
2019 

Plan  
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 totalt 

Driftkostnad skolutredning 0 5,1 1,2 0,7 0,5 0,2 7,8 

Inventarier skola 0 0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 

Driftkostnad Äldreboende 0 0 6,0 6,0 0,0 0,0 11,9 

Inventarier Äldreomsorg 0 0 0,8 0 0 0 0,8 

Totala kommande driftkostnader 0 5,1 7,3 6,8 0,6 0,2 20,9 

 

Ny och ombyggnation skolor strukturutredning 
Efter inriktningsbeslut i Kommunstyrelsen i april ska förvaltningen utgå från befintlig struktur i 
skolutredningen. Den totala investeringsutgiften för utredningen är 132 mnkr fram till år 2023.  
Utöver de 132 mnkr tillkommer inventarier till 15 nya klassrum och 5 avd. förskola Dingle på 2,750 mnkr.  
När hela investeringsutgiften är genomförd kommer de årliga driftkostnaden belasta resultatet med 8,3 

164



Sida 11 av 16 
 

mnkr. Denna ökade driftkostnad är inte finansierad för planperioden 2020-2024.  
 
Nytt äldreboende  
Den totala investeringsutgiften för nytt äldreboende är 201 mnkr fram till år 2021. Först år 2021 beräknas 
aktiveringen av investeringen ske i redovisningen. Utöver de 201 mnkr så tillkommer investeringar för 
inventarier samt IT struktur (Datorer/larmsystem) på det nya boendet.  
Beräkningen är baserad på lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalytor, rehab, hemtjänstlokal, it 
struktur, lokaler för sjuksköterskor. Totala investeringsutgiften är 6,315 mnkr.  
 
När hela investeringsutgiften är genomförd kommer de årliga driftkostnaden belasta resultatet med 12,7 
mnkr. Denna ökade driftkostnad är inte finansierad för planperioden 2020-2024. Utöver kapitalkostnader så 
till kommer ökade driftkostnader i form av uppvärmning, Va och underhåll ca 2 mnkr. Dessa är inte 
beräknade och ingen hänsyn tagen.  
 
Tillkommande kostnader inom äldreboende 
I snabbutredningen boendeutredningen äldreomsorg diskuteras att utöka antal platser vilket innebär 
utökade verksamhetskostnader (antal nya boendeplatser xx kostnad per plats). Någon summering av detta 
framgår inte av utredningen eller hänsyn i budgetarbetet framåt men måste tas hänsyn i budgetarbetet 
framåt. I utredningen framgår egen effektivisering på 5 mnkr men inte hur beräkningen är gjord. Tar 
effektiviseringen ut ökat antal platser? 
 
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att redovisa årliga driftkostnader för 
äldreboendet 2017-08-30. I samband med detta bör återredovisningen ingår i budgetarbetet framåt. 
 
Summering av kapitalkostnaden för strukturutredningarna inom omsorg och skola. Kapitalkostnaden 
förväntas öka med 21 mnkr för dessa strukturinvesteringar. Denna kostnadsökning med övriga 
merkostnader som tex uppvärmning, nya boendeplatser mm kräver effektiviseringar inom kommunen då 
detta kommer att tränga ut annan verksamhet.  
 

Uppföljning	budgetföljsamhet		
Delårsbokslutet augusti för 2017 är klart och utfallet för året pekar på ett positivt resultat om ca +41,6 mnkr. 
För helåret beräknas resultatet landa på 62,5 mnkr. Detta beror i huvudsak på reavinst för försäljning av 
fastighet, avsatta förfogande poster, skatteintäkter, överskott inom nämnder och budgeterat resultat. Mer 
analys återfinns i bokslutet 
 
Budgetföljsamhet 
En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det önskvärda. Inför delårsbokslut aug 2017 har 
kommunstyrelsen ett prognostiserat ett överskott på 5,095 mnkr. Detta bryter trenden för de senaste åren.  
Främsta orsaken till överskottet är förfogandepost, åtgärder som antogs inför 2017 för budgetbalans samt 
bidrag från migrationsverket för asylsökande som hänförs till år 2015-2016 där utbetalningarna nu kommit 
ikapp.  
 Budgetföljsamhet 2017 Feb Mar Apr Maj Jul Aug

Kommunledningskontor 6,577 6,091 7,369 7,569 7,420 8,300

Sektor Samhällsbyggnad 0,000 0,000 0,850 0,790 0,630 1,070

Sektor Barn och utbildning 1,400 1,450 1,500 1,500 2,700 5,875

Sektor Omsorg -3,600 -6,530 -3,285 -6,440 -8,720 -10,150

Summa Kommunstyrelsen 4,377 1,011 6,434 3,419 2,030 5,095

Övriga nämnder 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Byggnämnden 0,000 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500

Lönenämnd 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Uppföljning	av	finansiella	resultatmål		
Första uppföljningen av de finansiella målen görs i bokslut 2016. De finansiella resultatmålen visar på en 
god måluppfyllelse för resultat- och investeringsmålet. Från och med 2017 har man reviderat 
inriktningsmålen och resultatmålen. Även för 2017 uppföljning av de finansiella målen visar på god 
måluppfyllelse. 
 
Resultat (planperiod 2015-2019) 
reviderades 2017-2019 År 2015     År 2016    

År 
2017    

År 
2018    

År 
2019    

1. Inriktningsmål resultat: På lång sikt 
ska det genomsnittliga resultatet, i 
förhållande till skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 % Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall 

1.1 Resultatmål: Årets resultat. Andel av 
skatteintäkter och generellt statsbidrag, 
(%) 0,25  0,03  2  6,5  2  9,9  2     2    

Årets resultat (mnkr) 1,4 0,173 11,4 39,6 12,6 41,6  12,8     12,8

Nytt år 2017 1.2: Verksamhetens 
nettokostnad för individ och 
familjeomsorgen ska minska. Utgångsvärde 
2015 51,6 mnkr.             > 51,6  52,5  >46,9      > 42,9    

       

3. Inriktningsmål Soliditet (planperiod 
2015-2019) År 2015     År 2016    

 År 
2017    

År 
2018    

År 
2019   

Nytt år 2017: Soliditeten ska förbättras  Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall  Mål  Utfall  Mål Utfall

Positiv soliditetsutveckling,  ökning med 0,8 
% enheter per år 2015-2019 38,4  34,7  39,2  20,8  47,0                

Nytt år 2017: Låneskulden ska över tid 
minska genom amortering. Utgångspunkt 
låneskuld per 20151231 217,2 mnkr (mnkr)             4,3  32,5  4,3     4,3    

          

          

2. Inriktningsmål investeringar 
(planperiod 2015-2019) År 2015     År 2016    

År 
2017    

År 
2018    

År 
2019    

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 
100 %   Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall 

Max investeringsnivå, (mnkr) (borttaget 
2017) 30  41,4  30  20,9  30     30     30    

Nytt år 2017: Självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar 100 %             100%  318%  100%     100%    

2.2 resultatmål: Självfinansieringsgrad av 
investeringar 100 % (borttaget 2017) 100% 46%  100% 294%     152%              

          

4. Inriktningsmål skatt (planperiod 
2015-2019) År 2015     År 2016    

År 
2017    

År 
2018    

År 
2019   

Skattesatsen ska sänkas  Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall  Mål  Utfall  Mål Utfall

4.1 resultatmål: Skattesatsen (borttaget 
år 2017)  22:68   22:68   22:68  23,63                   
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Beslut	

Finansiella	resultatmål	2019	
De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, för de finansiella inriktningsmålen. Då ramar och mål 
redan är beslutade för budget 2019 innebär det att dessa planeringsförutsättningar är en avstämning av 
antaganden.  
 
I förslaget till planeringsförutsättningar för budget 2019 föreslås att inriktningsmål och finansiella 
resultatmål ska vara oförändrade utifrån beslut KF 2017-06-29 §61.  
 

 
Finansiellt resultatmål: Årets resultat: ska uppgå till 2,0 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag 
(mnkr) År 2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och generella statsbidrag, (13,2 mnkr). 

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad för individ och familjeomsorgen ska minska. 
Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr.  År 2019: mindre än 42,9 mnkr.  

Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-
31 217,2 mnkr   
År 2019: Amortering 4,3 mnkr   

 
Investeringsmål: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 
År 2019: 100 %  

 

Befolkningsantagande	2019	
Befolkningsantagandet justeras utifrån kommunens positiva befolkningsutveckling. I förslaget till 
planeringsförutsättningarna för budget 2019 föreslår en revidering av befolkningsantagandet från 10 260 
invånare per 1 nov 2018 till 10 320 invånare per 1 nov 2018 innebär det en förstärkning i budget 2019 med 
+3,145 mnkr. 

Befolkningsantagande (grund för skatteberäkningar) 
2019: 10 320 invånare  

Tidsplan	för	MRP,	budget	2019	
Godkänner tidsplanen 2018 för budgetprocessen budget 2019 
 
 
Godkänner tidplanen för budgetprocessen utifrån Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2018 
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Tidsplan	2018	för	MRP	2016‐2019,	budget	2019		
Utifrån föreslagen sammanträdesplan för 2018  
Budget/målstyrningsprocess 2019  
Nämnd Tid Vad Beskrivning 
2017 höst    

KSAU 2017-10-24 (inlämning 
9/10) Beslut Planeringsförutsättningar avstämning budget 2019  

KS 2017-11-08 Beslut Planeringsförutsättningar avstämning budget 2019  
KF 2017-11-23 Beslut Planeringsförutsättningar avstämning budget 2019  
2018 vår    
Tjänstemän 18-28/2  Beräkning resursfördelning, skatteprognos, målsättningar 
KSAU (Budget 
Beredning) 2018-01-24  Dialog Avstämning Budget 2019 plan 2020-2021, tidsplan, budgetprocess,  

KSAU Planeringsdag 
 

2018-03-08/09 Dialog Planeringsdagar Budget 2019 plan 2020-2021, tidsplan, budgetprocess, omvärldsanalys 2020-
2023 inför planeringsperioden 

KSAU (Budget 
Beredning) 

2018-05-02 Dialog Avstämning Budget 2019 plan 2020-2021, tidsplan, budgetprocess + ny skatteprognos för 2019 
ca 28/4 

KSAU 2018-05-03  Beslut Kommunstyrelsens budget 2019 plan 2020-2021 
 (Inlämning 17/4) ·    Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 

BN 2018-05-18  Beslut Byggnämndens budget 2019 plan 2020-2021 
 (inlämning 20/4) ·   Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 

LN 2018-05-08 Beslut Lönenämndens budget 2019 plan 2020-2021 
(inlämning 20/4) ·   Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 

KS  2018-05-16 Beslut  Kommunstyrelsens budget 2019 plan 2020-2021 
·   Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 

KSAU 2018-05-30 (inlämning 
22/5) 

Beslut Kommunens mål och resursplan (MRP) budget 2019 plan 2020-2021, Skattesats 2019, 
Fastställa borgensavgift 2019 

KS 2018-06-13 Beslut Kommunens mål och resursplan (MRP), budget 2019 plan 2020-2021, Skattesats 2019, 
Fastställa borgensavgift 2019 

KF  2018-06-28 Beslut Kommunens mål och resursplan (MRP), budget 2019 plan 2020-2021, Skattesats 2019, 
Fastställa borgensavgift 2019 

KF 

2018-10-19 Dialogdag KF Kommunkoncern bolag och samverkansparter  
 Budget 2019, principiellt viktiga beslut, långsiktiga styrdokument, beskrivning av 

verksamheten  
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Nämnd Tid Vad Beskrivning 

KSAU 2018-10-24 (inlämning 
9/10) 

Beslut NY KF 1. Ny KF Kommunens mål och resursplan (MRP) budget 2019 plan 2020-2021,  
N KF Skattesats 2019 
NY KF Fastställa borgensavgift 2019  

2. NY KF Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (finansiella inriktningsmål) 
3. NY KF Planeringsförutsättningar budget 2020-2021 och förslag på verksamhetens 

nya inriktningsmål 2022-2023  
Inriktningsmål verksamhet, Ekonomiska resultatmål, befolkningsutveckling, tidsplan 
budgetprocess   

KS 2018-11-14 Beslut NY KF 1. Y KF Kommunens mål och resursplan (MRP) budget 2019 plan 2020-2021,  
NY KF Skattesats 2019 
NY KF Fastställa borgensavgift 2019  

2. NY KF Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (finansiella inriktningsmål) 
3. NY KF Planeringsförutsättningar budget 2020-2021 och förslag på verksamhetens 

nya inriktningsmål 2022-2023  
Inriktningsmål verksamhet, Ekonomiska resultatmål, befolkningsutveckling, tidsplan 
budgetprocess   

KF  2018-11-29 Beslut NY KF 1. NY KF Kommunens mål och resursplan (MRP) budget 2019 plan 2020-2021,  
NY KF Skattesats 2019 
NY KF Fastställa borgensavgift 2019  

2. NY KF Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (finansiella inriktningsmål) 
3. NY KF Planeringsförutsättningar budget 2020-2021 och förslag på verksamhetens 

nya inriktningsmål 2022-2023  
Inriktningsmål verksamhet, Ekonomiska resultatmål, befolkningsutveckling, tidsplan 
budgetprocess   

Inför ny mandatperiod besluta nya inriktningsmål (verksamhet) utifrån majoritetens programförklaring samt övergripande 
styrdokument antas av nya majoriteten så som finansiella inriktningsmål för planeringsperioden 2020‐2023 i God 
ekonomisk hushållning. 

LN 2018-11-13  Beslut Återkoppling budget Lönenämnd 
 (inlämning 26/10) ·          Detaljbudget 2019 plan 2020-2021 
  ·          Verksamhetsmål 2019 
  ·          Internkontroll uppföljning 2018/Plan 2019 

BN 2018-12-04 Beslut Återkoppling budget Byggnadsnämnd 
 (inlämning 20/11) ·          Detaljbudget 2019 plan 2020-2021 
  ·          Verksamhetsmål 2019 
  ·          Internkontroll uppföljning 2018/Plan 2019 

KSAU 

2018-11-28 

Beslut 

Återkoppling budget Kommunstyrelsen 
(inlämning 14/11) ·          Detaljbudget 2019 plan 2020-2021 
  ·          Verksamhetsmål 2019 
  ·          Internkontroll uppföljning 2018/Plan 2019 

KS 

2018-12-12 

Beslut 

Återkoppling budget Kommunstyrelsen 
·          Detaljbudget 2019 plan 2020-2021 

  ·          Verksamhetsmål 2019 
·          Internkontroll uppföljning 2018/Plan 2019 
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Inför	kommande	val	och	planeringsförutsättningar	för	MRP	2020‐2023,	
tvåårig	budget	2020‐2021			

Inför kommande val så ska kommunens budgethandling antas av den nya majoriteten senast i november 
enligt kommunallagen. Senast november 2018 tas budgeten för år 2019 av nya kommunfullmäktige. 

KOMMUNALLAGEN (1991:900) kapitel 8 §8 Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads 
utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda 
fullmäktige.  
 
Valår: 
Vid de allmänna valen är det särskilt viktigt att den politiska programförklaringen omsätts till genomförande 
dvs. att snabbt fånga upp vad som ska åstadkommas under mandatperioden.  
Detta görs genom att fullmäktige beslutar om inriktningsmål för verksamhet och finans (långsiktiga) för 
mandatperioden. Perioden som fullmäktige beslutar om gäller för den kommande mandatperioden med ett 
års överlappning på nästa mandatperiod med ett år (planeringsperiod). Se tabell nedan. 
 
Planeringsperiod  
Perioden som de långsiktiga inriktningsmålen gäller. Tre år på mandatperiod och ett år in på 
nästa mandatperiod, nästa planeringsperiod är år 2020-2023. 
 
År 2017  År 2018  År 2019  År 2020 År 2021 År 2022 År 2023  År 2024

  VAL    VAL    

Bokslut 2016 
antas 

Bokslut 2017 
antas 

Bokslut 2018 
antas 

Bokslut 2019
antas 

Bokslut 2020
antas 

Bokslut 2021
antas 

Bokslut 2022 
antas 

Bokslut 2023
antas 

Uppföljning 
budget 2017 

Uppföljning 
budget 2018 

Uppföljning 
budget 2019 

Uppföljning 
budget 2020 

Uppföljning 
budget 2021 

Uppföljning 
budget 2022 

Uppföljning 
budget 2023 

Uppföljning 
budget 2024 

Budget 2018‐
2019 slutförs 
Två‐årig 

Avstämning 
budget 2019 
Ramar och 
resultatmål 

Budget 2020‐
2021 slutförs 
Två‐årig 

Avstämning 
budget 2021 
Ramar och 
resultatmål 

Budget 2022‐
2023 slutförs 
Två‐årig 

Avstämning 
budget 2023 
Ramar och 
resultatmål 

Budget 2024‐
2025 slutförs 
Två‐årig 

Avstämning 
budget 2025 
Ramar och 
resultatmål 

Planeringsföru
tsättningar 
budget 2019 
nov 

Planerings 
Förutsättningar 
2020‐2021 nov 

Planerings 
Förutsättningar 
2021 nov 

Planerings
Förutsättninga
r 2022‐2023 
nov 

Planerings
Förutsättning
ar 2023 nov 

Planerings
Förutsättninga
r 2024‐2025 
nov 

Planerings 
Förutsättning
ar 2025 nov 

Planerings
Förutsättning
ar 2026‐2027 
nov 

MRP 2016‐
2019 prövas 

MRP 2016‐2019 
prövas 

MRP 2016‐2019 
prövas 

Utvärdering 
MRP 2016‐
2019  

   

   MRP 2020‐2023 
påbörjas  
Inriktningsmål 
finans och 
verksamhet för 
planperiod 

MRP 2020‐2023 
prövas 

MRP 2020‐
2023 prövas 

MRP 2020‐
2023 prövas 

MRP 2020‐
2023 prövas 

Utvärdering 
MRP 2020‐
2023 

 

      MRP 2024‐
2027 påbörjas 
Inriktningsmål 
finans och 
verksamhet 
för planperiod 

MRP 2024‐
2027 prövas 

MRP 2024‐
2027 prövas 

 
 
Politiska prioriteringar beskriver majoritetens prioriteringar inför den kommande mandatperioden. Denna 
programförklaring ligger till grund för utformningen av inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställer 
inför den kommande mandatperioden/planeringsperioden.  
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2017-10-03 Dnr: 2017-421 

    

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 

Ändrad ägarfördelning RAMBO AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta avsiktsförklaringen om ett fortsatt långsiktigt 
gemensamt ägande av Regionala avfallsanläggningen i mellersta Bohuslän 
Aktiebolag (RAMBO AB) 
 
Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Lysekil, Sotenäs, 
Tanums och Munkedals kommuner. 
 
Kommunfullmäktige godkänner förändringen i aktieägaravtalet inklusive föreslagen 
aktiesplit mellan Lysekil, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade förändringen i 
bolagsordningen  
 

Sammanfattning 
Vid ägarsamrådet för RAMBO 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas 
representanter att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i 
bolaget så att de fyra ägarkommunerna äger lika stora andelar av bolaget. 

Vid ägarsamrådet 2017-09-15 presenterades ett förslag till en förändraing av 
ägarandelarna till lika stora delar mellan de fyra ägarkommunerna. Förändringen 
innebär att Lysekils kommun frånträder 13.2 procent av sina aktier, från 38.2 
procent till 25 procent av ägandet. För Munkedals kommun innebär förvärvet ökad 
ägarandel till 25 procent från nuvarande 20.6 procent. Priset för förvärvet av 
aktierna har satts till 4,2 mnkr. 

Vid ägarsamrådet enades kommunernas representanter om att föra frågan vidare till 
kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun.  

En gemensam avsiktsförklaring undertecknades även där det framgår att Lysekils 
kommun överlåter 13,2 procent av sitt aktieinnehav i RAMBO AB i lika delar till 
Munkedals kommun, Sotenäs kommun och Tanums kommun. Köpeskillingen för 
aktierna uppgår totalt till totalt 12,6 mnkr vilket innebär att respektive kommun 
betalar 4,2 mnkr för sin andelar. Efter dessa transaktioner uppnår samtliga fyra 
kommuner en ägarandel av 25 procent.    
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Förvärv av aktieposten belastar kassan med motsvarande 4,2 mnkr 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
Bilaga/Bilagor 
 
Bil 1 avsiktsförklaring 
Bil 2 förändrad bolagsordning 
Bil 3 Föreslagen aktiesplit 
Bil 4 aktieägaravtal 
Bil 5 aktieöverlåtelseavtal 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan Sundberg 
Kommunchef 
 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Lysekils kommun 
Sotenäs kommun 
Tanums kommun 
RAMBO AB      
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  Bilaga 1 
 

Avsiktsförklaring 
 

Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner (Ägarkommunerna) har lämnat 
följande avsiktsförklaring rörande ett fortsatt långsiktigt gemensamt ägande av Regional 
avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), org nr 556211-9007. 

Mot bakgrund av beslut fattat vid ägarsamrådet i RAMBO AB (bolaget) per 2017-03-17 
att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i bolaget så att de fyra 
ägarkommunerna efter förändringen äger lika stor andel av bolaget (antal aktier) 
lämnar Ägarkommunerna följande avsiktsförklaring. 

 Lysekils kommun överlåter 13,2 procentenheter av sina aktier i bolaget i lika delar 
till Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner varvid en ägarandel på 25 procent 
vardera för de fyra ägarkommunerna uppnås. Priset för de överlåtna aktierna sätts 
till totalt 12,6 mnkr vilket innebär en köpeskilling på 4,2 mnkr vardera för 
Munkedal, Sotenäs respektive Tanums kommun. 

 Bolagets styrelse utvidgas till att omfatta 9 ledamöter från och med ordinarie 
bolagsstämma 2018. 

 I samband med att Lysekils kommun överlåter aktier i bolaget enligt ovan avstår 
Lysekils kommun rätten att att utse ordförande i bolaget. I stället skall en 
valberedning inrättas i bolaget som till bolagets årsstämma skall ge förslag på val av 
ordförande utifrån personlig kompetens. 

 Bolagets säte skall även efter ägarförändringen enligt ovan vara Lysekil. 

Villkoren för att ett aktieöverlåteseavtal mellan Lysekils kommun respektive Sotenäs, 
Tanum och Munkedals kommuner skall påtecknas med bindande verkan samt att 
avsiktsförklaring i övriga delar skall gälla är att: 

 Kommunfullmäktige i Lysekils kommun fattar beslut om försäljning av aktier i 
bolaget enligt ovan samt att respektive kommunfullmäktige i Sotenäs, Tanum och 
Munkedals kommuner fattar beslut om att köpa aktier av Lysekils kommun i bolaget 
i motsvarande grad. 

 Kommunfullmäktige i ägarkommunerna beslutar om att anta aktieägaravtal och 
bolagets bolagsordning efter gjorda tillägg samt fattar beslut om föreslagen aktiesplit 
i RAMBO AB. 

 Beslut om att ny bolagsordning samt aktiesplit fattas på bolagets extra 
bolagsstämma. 

 

Lysekil den 15 september 2017 

  

Jan-Olof Johansson Åsa Karlsson  Britt Wall  Liselotte Fröjd   
Lysekils kommun Munkedals kommun Sotenäs kommun Tanums kommun 
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  Bilaga 2 

 

RAMBO AB – nya skrivningar i bolagsordningen 

RAMBO AB – nya skrivningar i bolagsordningen 

§8 Aktieantal 

I bolaget skall finnas lägst 5100 aktier och högst 10200 aktier med aktievärdet 500 kronor. Aktiebrev skall 
ställas till viss man. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.  

§9 Rösträtt 

(Denna paragraf utgår.) 

§10 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av nio (9) ledamöter med åtta (8) personliga suppleanter.  

Åtta (8) av styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Lysekil, Sotenäs, Tanum 
och Munkedals kommuner med en fjärdedel vardera av ledamöterna och suppleanterna för tiden  från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. För samma tidsperiod utser årsstämman 
styrelsens ordförande, den nionde ledamoten. 

§ 14 Ärenden på årsstämma 

Ny punkt mellan punkt 10 och 11 

p.10.1  

Val av styrelsens ordförande enligt valberedningens förslag. 
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  Bilaga 3 

RAMBO AB– Föreslagen split av aktier för att möjliggöra ägarförändring 

 

RAMBO AB har ett registrerat aktiekapital på 2 550.000 kronor fördelat på 510 st aktier med ett 
kvotvärde på 5000 kr per aktie. Fördelning av antalet aktier och aktiekapital på Ägarkommunerna är 
enligt följande: 

Lysekils kommun, aktiekapital    975 000 kr   38,2 %  195 aktier 

Sotenäs kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  105 aktier 

Tanums kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  105 aktier 

Munkedals kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  105 aktier 

     2 550 000 kr  100  %  510 aktier  
   

För att kunna genomföra en ägarförändring så att samtliga Ägarkommuner har lika stor andel av 
aktiekapitalet och antalet aktier behöver stämman i RAMBO fatta beslut om att genomföra en aktiesplit 1 
på 10. Efter genomförd aktiesplit 1 på 10 kommer fördelning av antalet aktier och aktiekapital på 
Ägarkommunerna att vara enligt förljande: 

Lysekils kommun, aktiekapital    975 000 kr   38,2 %  1 950 aktier 

Sotenäs kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  1 050 aktier 

Tanums kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  1 050 aktier 

Munkedals kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  1 050 aktier 

     2 550 000 kr  100  %  5 100 aktier 

Antalet aktier ökar således genom spliten från 510 st till 5 100 st där kvotvärdet blir 500 kr per aktie. 
Bolagets registrerade aktiekapital påverkas inte av spliten. Spliten möjliggör en ägarförändring där 
respektive Ägarkommun äger lika stor andel av bolaget innebärande 1 275 aktier (25%) enligt följande: 

Lysekils kommun, aktiekapital    637 500 kr   25 %  1 275 aktier 

Sotenäs kommun, aktiekapital    637 500 kr  25 %  1 275 aktier 

Tanums kommun, aktiekapital    637 500 kr  25 %  1 275 aktier 

Munkedals kommun, aktiekapital    637 500 kr  25 %  1 275 aktier 

     2 550 000 kr  100  %  5 100 aktier 
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  Bilaga 4 

RAMBO AB – nya skrivningar i aktieägaravtalet 

§4 Aktiefördelning 

Bolaget skall ha det aktiekapital som framgår av bolagsordnigen och Ägarkommunerna äger aktier i 
Bolaget med följande fördelning: 

Lysekils kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier 

Sotenäs kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier 

Tanums kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier 

Munkedals kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier 

§5  Styrelsen 

Styrelsen i Bolaget skall bestå av nio (9) ledamöter med åtta (8) personliga suppleanter.  

Åtta (8) av styrelseledamöterna och suppleanterna i Bolaget skall utses med en fjärdedel var av 
Ägarkommunerna för den tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val av 
kommunfullmäktige.  

Styrelsens ordförande, den nionde ledamoten, utses av årsstämman, för samma tidsperiod som ovan i 2 
st, efter förslag av bolagets valberedning. Ägarkommunerna äger rätt att utse vice styrelseordförande 
varvid de sinsemellan skall äga rätt att för var fjärde mandatperiod utse vice ordförande i ordningen 
Sotenäs kommun, Tanums kommun, Munkedals kommun och Lysekils kommun. 

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Extra styrelsemöte skall hållas på begäran av 
styrelseordförande eller vice styrelseordförande. 

 

§6  Valberedning (Ny) 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman ge förslag på val av styrelsens ordförande.  

Valberedningen skall bestå av 4 ledamöter bestående av respektive Ägarkommuns ordförande i 
kommunens valberedning. 

 

§7 Ägarsamråd (Tidigare; Huvudägarens ansvar) 

Styrelsens ordförande tillsammans med bolagets VD ansvarar för att kallelse skickas ut till ägarsamråd, 
ekonomiskt samråd och renhållningssamråd eller vid andra frågor av större vikt som kräver samordning 
av ägarna. Varje kommun har rätt att ta initiativ till samråd. 
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__________________________________________________________ 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 

__________________________________________________________ 

mellan  

Lysekils kommun 

och 

Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun 

__________________________________________________________ 

 

avseende  

Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) 
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1. PARTER 

Detta Avtal har denna dag träffats mellan 

å ena sidan: 

1.1  Lysekils kommun (org. nr 212000-1389) med adress 453 80 Lysekil (“Säljaren”),  

 

samt å andra sidan: 

1.2 Sotenäs kommun (org. nr 212000-1322) med adress 456 80 Kungshamn;  

1.3 Tanums kommun (org. nr 212000-1348) med adress 457 81 Tanumshede; och 

1.4 Munkedals kommun (org. nr 212000-1330) med adress 455 80 Munkedal 

(”Köparna”). 

 

Säljaren och Köparna benämns gemensamt ”parterna” och var och en ”part”. 

2. BAKGRUND 

Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) (org. nr 556211-9007) 

(”Bolaget”) har ett aktiekapital om 2 550 000 kronor fördelat på 5 100 aktier efter en split 

av antalet aktier (från 510 aktier till 5 100 aktier). Säljaren äger 1 950 aktier i Bolaget. 

Resterande 3 150 aktier i Bolaget ägs i lika delar av Köparna, dvs. vardera Köpare äger 1 050 

aktier.   

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera och 

behandla avfall samt att driva annan därmed förenlig verksamhet såsom återvinnings- och 

miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att producera och försälja 

energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets 

verksamhet (”Verksamheten”). 

Parterna är överens om att ändra ägarfördelningen i Bolaget så att aktierna i Bolaget ska ägas 

i lika delar av Säljaren och respektive Köpare. Säljaren önskar därför överlåta 675 aktier i 

Bolaget (”Aktierna”) pro rata till Köparna och Köparna önskar förvärva Aktierna från 

Säljaren. 

3. ÖVERLÅTELSE AV AKTIERNA 

Säljaren överlåter härigenom denna dag (”Avtalsdagen”) Aktierna pro rata till Köparna och 

på i detta avtal (”Avtalet”) intagna villkor.  

Tillträdesdag för Aktierna ska vara den 1 januari 2018 (”Tillträdesdagen”) varvid 

äganderätten till Aktierna övergår på Köparna.  
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4. KÖPESKILLING  

Som vederlag för Aktierna ska Köparna pro rata erlägga Tolvmiljonersexhundratusen  

(12 600 000) kronor (”Köpeskillingen”) till Säljaren. Köpeskillingen har fastställts med 

utgångspunkt i Aktiernas marknadsvärde. 

Köpeskillingen erlägges av Köparna kontant på Tillträdesdagen genom insättning på av 

Säljaren anvisat bankkonto. Av Köpeskillingen erlägges således 4 200 000 kronor av Sotenäs 

kommun, 4 200 000 kronor erlägges av Tanums kommun och 4 200 000 kronor erlägges av 

Munkedals kommun. 

5. TILLTRÄDE 

5.1 Vid Tillträdet ska Säljaren: 

(i) överföra Aktierna till Köparna och till Köparna överlämna aktiebrev 

representerande Aktierna vederbörligen transporterade till Köparna; 

(ii) tillse att styrelsen i Bolaget för in Köparna i Bolagets aktiebok såsom ägare till 

Aktierna, samt överlämna en kopia av aktieboken till Köparna;  

(iii) tillse att Bolagets redovisningshandlingar samt övriga bolagshandlingar som Bolaget 

enligt lag är pliktigt att förvara finns i Bolagets behåll. 

5.2 Vid Tillträdet ska Köparna: 

(iv) erlägga Köpeskillingen i enlighet med punkt 4; 

6. VILLKOR FÖR AVTALET 

Avtalet är för sin giltighet villkorat av att respektive kommunfullmäktige i Lysekils kommun, 

Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun godkänner överlåtelsen av 

Aktierna enligt villkoren i detta Avtal. 

 

Om villkoret i denna punkt inte uppfylls senast per Tillträdesdagen är Avtalet i sin helhet 

förfallet och parternas prestationer enligt Avtalet ska i sin helhet återgå. 

7. SÄLJARENS GARANTI SAMT FRISKRIVNING M.M. 

Säljaren garanterar gentemot Köparna att Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till 

Aktierna och att Aktierna på Tillträdesdagen inte graveras av panträtt, optionsrätt eller andra 

belastningar. Då Köparna är väl förtrogna med överlåtelseobjektets ställning och verksamhet 

lämnar Säljaren inga garantier i övrigt. 
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Utöver vad som uttryckligen garanterats i detta avtal lämnar Säljaren därför inte några som 

helst garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. Allt annat ansvar som Säljaren 

eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av lag eller på annan grund, inklusive köplagen, är 

härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparna. Köparna förklarar härmed att de 

efter köpet, med undantag för vad som uttryckligen kan ha garanterats av Säljaren eller i 

övrigt angetts i detta Avtal, inte kan göra någon som helst påföljd gällande på grund av fel 

eller brist med avseende på Bolaget eller dess Rörelse. Friskrivningen i denna del avser alla 

typer av fel. 

 

Köparna och Säljaren är överens om att Köparnas rätt att häva köpet är begränsad till brister 

i förhållanden som väsentligen utgjort förutsättning för förvärvet. Denna rätt är begränsad i 

tiden och gäller endast till 1 år från undertecknandet av detta avtal. Vid hävning ska 

parternas prestationer helt återgå. 

8. TVIST 

Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. 

  

Tvist i anledning av detta Avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Parterna. 

Skulle sådan tvist inte vara löst inom tre (3) månader från det att endera Parten begärt 

förhandlingar enligt denna punkt, ska tvisten slitas av allmän domstol.  

9. ÄNDRINGAR 

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade 

och undertecknade av parterna. 

10. BESTÄMMELSES OGILTIGHET  

Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att 

avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts 

utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske. 

11. AVSLUTNING 

Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga 

eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal 

med bilagor. 

 

___________________ 
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Av detta avtal har fyra (4) originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. 

     

 

 

    _______________________________ 

Ort och datum 

 

Säljaren      Köparna 

Lysekils kommun      Sotenäs kommun 

 

 

__________________________  __________________________ 

Jan-Olof Johansson Mats Abrahamsson  

 

         Tanums kommun 

 

 

       __________________________ 

 Liselotte Fröjd  

 

         Munkedals kommun 

 

 

        __________________________ 

  Åsa Karlsson  
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RAMBO AB – Körschema vid ändrat ägande i bolaget (RAMBO) 

1. Fullmäktige i Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun samt Munkedals kommun 
(Ägarkommunerna) fattar beslut om att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen, bilaga 
1, för fortsatt gemensamt långsiktigt ägande av RAMBO AB. Avsiktsförklaringen innebär att 
Lysekils kommun överlåter 13,2 %-enheter av sitt aktieinnehav i RAMBO AB i lika delar till 
Munkedals kommun, Sotenäs kommun och Tanums kommun. Köpeskillingen för aktierna uppgår 
totalt till 12,6 mnkr vilket innebär att respektive kommun betalar 4,2 mnkr för sin andelar. Efter 
dessa transaktioner uppnår samtliga fyra kommuner en ägarandel av 25 %.     

2. Fullmäktige (i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att anta ny Bolagsordning 
(innefattande bla aktiesplit ) bilaga 2-3 och nytt Aktieägaravtal (Aktiefördelning och Ägarsamråd) 
bilaga 4. 

3. Fullmäktige ( i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att utlysa en extra 
bolagsstämma i bolaget för att anta ny Bolagsordning. 

4. Fullmäktige (i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att påteckna 
aktieöverlåtelseavtalet, bilaga 5.  

5. Extra bolagstämma i RAMBO (i november alt början på december)  för verkställande av 
fullmäktiges beslut om att anta en ny Bolagsordning. I beslutet skrivs; Stämman beslöt att ändra i 
bolagsordningen enligt bilaga, där bla antalet aktier delas upp från 510 till 5100. I samband med 
det ändras kvotvärdet till 500 kr/ aktie. 

6. Registrering av förändring av antalet aktier sker på blankett 817 till Bolagsverket. Till 
registreringen biläggs kopia på protokoll från extra bolagsstämma och ny bolagsordning. 

7. Tillträde för de överlåtna aktierna sker per den 1 januari 2018 i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet. 

8. Aktiebok uppdateras med nytt ägande efter genomförda aktieförsäljningar. Nya aktiebrev 
utfärdas i förekommande fall. 

9. Fullmäktige (i februari) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att anta ny Bolagsordning (bla 
utökad styrelse) bilaga 6 och nytt Aktieägaravtal (Styrelse och Valberedning) bilaga 7. 

10. Extra bolagstämma i RAMBO (i feb-mars) för verkställande av fullmäktiges beslut om att anta en 
ny Bolagsordning. I beslutet skrivs; Stämman beslöt att ändra i bolagsordningen enligt bilaga, där 
bla styrelsen skall bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter 

11. Registrering av ny bolagsordning sker till Bolagsverket. Till registreringen biläggs kopia på 
protokoll från extra bolagsstämma och ny bolagsordning. 

12. Fullmäktige (i mars) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om styrelsens sammansättning i 
RAMBO för 2018 i enlighet med den nya bolagsordningen och det nya aktieägaravtalet. 

13. Valberedningen i RAMBO skall ge förslag till bolagets årsstämma på ordförande för styrelsen för 
2018. 

14. Årsstämma i RAMBO i april 2018 för val av styrelse i bolaget enligt fullmäktiges beslut samt val 
av styrelsens ordförande utifrån valberedningens förslag. 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2017-10-22 Dnr: KS 2016-114
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef gata/mark

Exploatering av Vadholmen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 2000 tkr från projekt 1097 ”ombyggnad 
Munkedals brandstation” till projektet ”exploatering Vadholmen”. 

Sammanfattning 
Detaljplanearbetet för Vadholmen och del av Örekilsparken pågår. Syftet är att 
möjliggöra uppförandet av bostäder och lokaler för verksamheter. För att få ut 
maximal byggyta föreslås nuvarande Vadholmsvägen att flyttas till ett läge närmare 
Bohusbanan. Ledningar för VA, tele mm kommer att förläggas till samma område. 
 
För att inte sinka byggprocessen när detaljplanen vunnit laga kraft föreslår 
förvaltningen att projektering och omläggning av Vadholmsvägen utförs snarast efter 
det att vägens läge bestämts. Projektering kan påbörjas inom kort och omläggningen 
under 2018. 
 
Detta innebär att byggrätter kan fördelas till byggbolag i anslutning till att 
detaljplanen antas. 
 
Avtal om omläggning etc ska tecknas med vägföreningen och Munkedals Bruk. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommunal kostnad som ev kan återfås vid försäljning av byggrätter 

Folkhälsa 
Ett centrumnära område som ger de boende goda möjligheter att nyttja såväl 
centrumfunktioner som Örekilsparken. 

Barnkonventionen 
Förutsättningar för barn utreds i planarbetet och bygglovshanteringen 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten, Samhällsbyggnadssektorn 

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

 

  
  2017-10-02 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Komplettering av renhållningstaxa för Munkedals 
kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut självkostnadspris 
gentemot kund för behandling av det slam som lämnas på reningsverk. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut 205 kr för extra slang 
per påbörjat 10-tal meter utöver 10 m vid tömning av enskilda avloppsanläggningar. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut avgift 
enligt självkostnad för de arbeten som kräver extra personal eller utrustning, utöver 
kostnaden för ordinarie tömning av enskilda avloppsanläggningar. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 925 kr 
för akuttömning utöver ordinarie hämtningsavgift under ordinarie arbetstid. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 2 775 kr 
för akuttömning utöver ordinarie hämtningsavgift under jourtid och helgdag. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut 200 kr per handlagt 
ärende.  

Kommunfullmäktiges beslut om komplettering av gällande renhållningstaxa gäller 
från och med 2018-01-01.  

Sammanfattning 
Rambo AB har inkommit med en begäran om att renhållningstaxan för Munkedals 
kommun höjs och kompletteras till vissa delar. Kommunfullmäktige gav 2017-03-30 
Rambo rätt att årligen justera taxan med ”avfallsindex”. 
 
Miljöbalkens 27 kapitel 4-6 §§ stadgar att avgift får tas ut för den avfallshantering 
som utförs genom kommunens försorg. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift 
på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.  
 
Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella och Munkedals kommuns mål 
inom avfalls- och arbetsmiljöområdet. Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna 
för det kommunala renhållningsansvaret.  
 
Av Rambo AB föreslagna taxehöjningar motiveras i Rambos tjänsteskrivelse. 
Ytterligare förtydligande finns i ett mail från Rambo. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Högre kostnader för fastighetsägare och bättre ekonomi för Rambo. 

Miljö 
Taxan kan leda till bättre arbetsmiljö 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Rambo AB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Förslag	till	höjning	och	komplettering	av	nuvarande		
Renhållningstaxa	för	Munkedals	kommun	

Förslag	till	beslut	

Kommunfullmäktige föreslås besluta    

att	Rambo		AB	ges	rätt	att	årligen	ta	ut	självkostnadspris	gentemot	kund	för	behandling	av	det	
slam	som	lämnas	på	reningsverket	i	Munkedal.	

att	Rambo	AB	ges	rätt	att	ta	ut	205	kr	för	extra	slang	per	påbörjat	10‐tal	meter	utöver	10	m	vid	
tömning	av	enskilda	avloppsanläggningar.	

att	Rambo	AB	ges	rätt	att	gentemot	kund	ta	ut	avgift	enligt	självkostnad	för	de	arbeten	som	
kräver	extra	personal	eller	utrustning,	utöver	ordinarie	tömning	av	enskilda	avlopps‐
anläggningar.	

att	Rambo	AB	ges	rätt	att	gentemot	kund	ta	ut	925	kr	för	akuttömning	utöver	ordinarie	
hämtningsavgift	under	ordinarie	arbetstid.	

att	Rambo	AB	ges	rätt	att	gentemot	kund	ta	ut	2	775	kr	för	akuttömning	utöver	ordinarie	
hämtningsavgift	under	jourtid	och	helgdag.	

att Rambo	AB	ges	rätt	att	ta	ut	200	kr	per	handlagt	ärende.		

att	Kommunfullmäktiges beslut om komplettering av gällande renhållningstaxa börjar gälla från och 

med  2018‐01‐01.  

Ärendet	

Miljöbalkens 27 kapitel 4‐6 §§ stadgar att avgift får tas ut för den avfallshantering som utförs genom 
kommunens försorg.  
5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering 
främjas.  
 
Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella och Munkedals kommuns mål inom avfalls‐ 
och arbetsmiljöområdet.  
 
Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret.  
Renhållningstaxan ska beslutas av kommunfullmäktige.  
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Gällande Renhållningstaxa för Munkedals kommun antogs av kommunfullmäktige 2010‐11‐24 § 61, 

med justering 2012‐02‐09 § 4. 

Förbränningskostnaden för behandling av hushållsavfallet beräknas öka till nästa år och ersättningen 

till insamlingsentreprenörerna justeras årligen med Avfallsindex A12:1MD. För att möta dessa 

kostnadsökningar föreslår vi att även gällande taxa höjs med samma index. 

Västvatten har höjt behandlingsavgiften för slam från enskilda avlopp som lämnas på Munkedals 

reningsverk till 159 kr per kubik vi tar idag ut 150 kr per kubik (2017 års avgift) och vi föreslår 

kommunfullmäktige att ge Rambo rätt att få ta ut samma avgift som Västvatten gentemot kund 

(självkostnadspris). 

I samband med att nya avfallsföreskrifter, med förbättring av arbetsmiljö, antogs 1 april 2017 

förändrades förutsättningarna i så stor omfattning att nuvarande taxa behöver justeras.  För att 

komma tillrätta med dålig arbetsmiljö vid slamsugning av enskilda avloppsanläggningar skrevs det in i 

de beslutade avfallsföreskrifterna att: ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och 

avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 

50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.” Den nu gällande taxan anger en avgift om 41 kr 

per 10 meter extra slangdragning utöver 20 meter, vilket visat sig vara en för låg avgift för att få 

fastighetsägaren att åtgärda arbetsmiljöproblemet. Vi föreslår därför kommunfullmäktige att ge 

Rambo rätt att ta ut 205 kr per 10 meter extra slangdragning utöver 10 meter. 

Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, 

sughöjd över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning 

och/eller specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild 

avgift ut enligt gällande taxa. I nu gällande taxa är detta inte reglerat. 

Akuttömning kan beställas och utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. I nu gällande taxa 

regleras endast avgiften för akuttömning jourtid och helgdag med 810 kr (2017 års avgift). Avgift för 

akuttömning under ordinarie arbetstid regleras inte. Detta behöver justeras. 

Enligt beslutade avfallsföreskrifter, i kapitel 7, ges möjlighet att ta ut handläggningsavgifter vid 

anmälan om exempelvis uppehåll i sophämtning, delade abonnemang och glesare hämtning. Vi 

föreslår därför kommunfullmäktige att ge Rambo rätt att ta ut 200 kr i handläggningsavgift per 

handlagt ärende. 

Till 2018 kommer Rambo AB att höja nuvarande renhållningstaxa med index enligt tidigare 

kommunfullmäktige beslut 2017‐03‐30 § 27.   

Kommunfullmäktiges beslut om komplettering av gällande renhållningstaxa börjar gälla från och med 

2018‐01‐01.  

Lysekil	2017‐09‐20	

Lars Johansson      Anja Wallin 

VD        Affärsområdeschef Hushåll 
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Linda Ökvist

Från: Mats Tillander
Skickat: den 2 oktober 2017 19:43
Till: Linda Ökvist; Elisabeth Johnsson
Ämne: VB: Taxor Rambo

Tillhör Renhålln ärendet 
Mats 
 

Från: Anja Wallin [mailto:anja.wallin@rambo.se]  
Skickat: den 26 september 2017 16:58 
Till: Mats Tillander <Mats.Tillander@munkedal.se> 
Kopia: Bo Hallgren <Bo.Hallgren@sotenas.se> 
Ämne: SV: Taxor Rambo 
 
Hej Mats, 
 
Tack för ditt mejl, som var på dina frågor se nedanstående: 

 Hur definieras ”självkostnadspris” avseende personalkostnad och utrustning? 
Personalkostnaden är vad en chaufför kostar per timme (inklusive sociala avgifter och semesterersättning) 
enligt transportavtalet. Utrustning kan tex vara om det behövs två bilar för att kunna tömma eller om det 
krävs fyrhjuling. 
Om det behövs båt eller pråm för att kunna tömma ute på öar. Detta är högst ovanligt och vi har ännu inte 
tagit ut något extra för utrustning men vill ändå ha möjlighet att kunna göra det vid behov. 

 Extraavgift för slang har inget med kostnaden att göra utan är en styrande avgift? Ungefär hur många 
fastighetsägare drabbas? 
Helt riktigt som du skriver, det är en styrande taxa och det är ca 400 hushåll som idag betalar för extra slang 
utöver 20 meter. Det kommer att bli fler om vi följer beslutade föreskrifter och tar ut avgift utöver 10 meter.
Hur många det blir vet vi faktiskt inte idag. 

 Extra personal eller utrustning? Vad avses? 
Det kan vara både och vid speciellt extremt svåråtkomliga hämtställen, vi har ännu inte fakturerat för extra 
utrustning utan vi har använt oss av den lilla slambilen så långt vi har kunnat. Det vanligaste är hjälparbetare 
när vi behöver vara två ur säkerhetssynpunkt. Som jämförelse hade vi fyra ställen i Lysekil 2016 som vi 
fakturerade för ”hjälparbetare”  

 Hur många akuta tömningar beställs per år? År 2016 var det 49 akuta tömningar under ordinarie arbetstid 
och 8 under jourtid.  

 Avgiften för akut tömn på jourtid (är det kl 16‐07 vardagar samt helger) höjs från 810 till 2775 kr? 
Ja jourtiden är 16‐07 vardagar samt helger.  
Det stämmer att avgiften höjs från 810 kr till 2775 kr och det är för att möta de kostnader 
renhållningskollektivet har gentemot Rambo Insamling. Det kostar att ha personal som arbetar under kvällar 
och helger. 

 200 kr per ärende? Hur många ärende per år? 
Jag kan bara jämföra med Lysekil och där har vi handlagt ca 200 ärende på ett år. 

 Varför har Rambos styrelse inte behandlat förslaget? 
Eftersom detta inte är ett ärende för Rambos styrelse då taxor skall beslutas av Kommunfullmäktige. 

 Hur kommer fastighetsägare att informeras om tömning av enskild avloppsanläggning? 
Ca två veckor innan tömning av slamavskiljare skickas ett aviseringsbrev ut till kund, efter utförd tömning får 
kunden ett sms. 
Vi håller även på att sammanställa en slambroschyr, till samtliga fastighetsägare i våra fyra kommuner, som 
har enskilda avloppsanläggningar. Broschyren kommer att skickas ut i höst efter vi haft samråd med våra 
miljökontor. 
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Hoppas att jag besvarat dina frågor annars är du välkommen att höra av dig igen. 
 
Ha en trevlig kväll! 
 
Med vänlig hälsning, 
 

Anja Wallin 
Affärsområdeschef Hushåll 
RAMBO AB 
 
M: 0705 – 185 273 
H: 0523 ‐ 66 77 14 
@:mailto:anja.wallin@rambo.se 
 

          RAMBO KÄLL i din Appstore      Tänk på miljön innan du skriver ut det här meddelandet  
 

Från: Mats Tillander [mailto:Mats.Tillander@munkedal.se]  
Skickat: den 25 september 2017 14:19 
Till: Anja Wallin 
Kopia: Bo Hallgren 
Ämne: Taxor Rambo 
 
 
Hej 
Håller på med tjänsteskrivelse mm inför den politiska behandlingen och vill ha 
följande kompletteringar/uppgifter från Rambo: 
 

 Hur definieras ”självkostnadspris” avseende personalkostnad och utrustning? 
 Extraavgift för slang har inget med kostnaden att göra utan är en styrande avgift? Ungefär hur många 

fastighetsägare drabbas? 
 Extra personal eller utrustning? Vad avses? 
 Hur många akuta tömningar beställs per år? Avgiften för akut tömn på jourtid (är det kl 16‐07 vardagar samt 

helger) höjs från 810 till 2775 kr? 
 200 kr per ärende? Hur många ärende per år? 
 Varför har Rambos styrelse inte behandlat förslaget? 
 Hur kommer fastighetsägare att informeras om tömning av enskild avloppsanläggning? 

 
 
Med vänlig hälsning 
Mats Tillander 
Samhällsbyggnadschef 
0524‐18118 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2017-09-20 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Verksamhetsområde för VA 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar utökningen av verksamhetsområden för vatten, spillvatten 
och dagvatten för 4 områden och 55 fastigheter respektive för vatten och spillvatten 
för 2 områden och 4 fastigheter enligt bifogade kartor och fastighetsförteckning. 
 

Sammanfattning 
Munkedal Vatten AB har vid styrelsemöte den 14 september 2017 §7 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige anta nya verksamhetsområden för va. Förslaget omfattar 4 
områden med totalt 55 fastigheter för vatten, spillvatten och dagvatten samt 2 
områden med totalt 4 fastigheter för vatten och spillvatten. Områdena är utbyggda 
och fastigheterna är anslutna till va-nätet.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga av själva beslutet. Fastigheterna är anslutna. Beslutet är en administrativ 
åtgärd. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

Delges: Munkedal Vatten AB 

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

 

  
  2017-08-28 Dnr:KS 2017-358
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 
 

Medborgarförslag - solelanläggning 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om installation av solceller. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med 
nybyggnationer och större renoveringar eller upprustningar av kommunala 
verksamhetsfastigheter utreda och pröva frågan om installation av solcells- eller 
andra miljövänliga energiproduktionsanläggningar. 
 

Sammanfattning 
Tommy Magnusson, Munkedal föreslår i ett medborgarförslag att solceller installeras 
på tex Kungsmarksskolan eller sporthallen. I medborgarförslaget redovisas 
beräkningar på energiproduktion och anläggningskostnader. 
 
Kommunen har installerat solenergianläggningar på Lilla Foss förskola och 
Önnebacka förskola. Beräkningarna visade på lång återbetalningstid för 
investeringen men kommunstyrelsen valde att genomföra investeringen som för att 
visa vikten av miljövänlig energiproduktion. 
 
Munkedals kommun har ett flertal större investeringar på gång under de närmsta 
åren. Det gäller bl a nytt äldreboende, nya och/eller upprustade lokaler för förskolor 
och skolor. Det är lämpligt att prövningen av solenergianläggningar och olika 
uppvärmningsalternativ utreds och prövas i samband med framtagande av 
handlingar för dessa byggprojekt. Detta ger en bättre helhetsbild och eventuella 
energiåtgärder kan samordnas med andra byggåtgärder. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kan öka investeringskostnaden men bidra till lägre driftskostnader. 

Miljö 
Positivt för miljön med solel och miljövänlig uppvärmning. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Tommy Magnusson 
Samhällsbyggnadsenheten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Medborgarförslag 13/8 2017 

 

För att öka andelen förnyelsebar elproduktion i kommunen och bidra till en hållbar utveckling, 

minskade CO2 utsläpp mm. samtidigt som man gör en tämligen bra ekonomisk investering, så 

föreslår jag att man installerar solceller på ex. Kungsmarkskolan som har ypperligt bra läge och tak 

för ändamålet.  

Man skulle då kunna producera en stor del av skolans elförbrukning, vilket ger sänkta rörliga 

kostnader för el, samt inkomster för den sålda elen som ej egenkonsumeras. 

Det är även viktigt att vissa allmänheten/eleverna var kommunen står i frågan och att man aktivt tar 

ställning/ansvar och bidrar på ett positivt sätt för en omställning till ett mer fossilfritt samhälle för 

kommande generationer. 

 

Det stora taket på idrottshallen rymmer 300st paneler om totalt 80kWp installerad effekt vilket ger 

en elproduktion på 74700 kWh/år.  

Det ”mindre” taket mot sydöst rymmer 152st paneler om totalt 42kWp installerad effekt vilket ger en 

elproduktion på 37950 kWh/år. 

 

Total elproduktion blir 112650 kWh/år (112,65MWH) enligt bifogad beräkning/simulering av den 

föreslagna anläggningen. 

 

Investeringskostnaden för bägge taken fullt utbyggda (122kWp 452st paneler) är ca 1,3 miljoner, exkl 

moms, utan bidrag.  

(Det går fortfarande att ansöka och erhålla investeringsbidrag på 30% av energimyndigheten) 

Erhåller man bidraget så blir investeringskostnaden istället ca 900000:‐ 

  

Då anläggningens totala effekt är lägre än 255kWp så betalar man INGEN energiskatt på 

elproduktionen/konsumtionen. 

 

Vänliga hälsningar 

Tommy Magnussson 

Svinebacka 30 

45592 Munkedal 

0702769554 

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

 

  
  2017-10-06 Dnr: KS 2010-218
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
  
 
Handläggare: 
Rickard Persson 
Sektorchef 
 

Svar på motion Hans-Carl Carlson (KD), 
Kristdemokraterna, om ett flexibelt 
bemanningssystem på kommunens äldreboende 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Sammanfattning 
Hans-Carl Carlson (KD) har 2010-10-26 i motion föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att utforma ett flexibelt bemanningssystem på våra äldreboenden så att 
personaltätheten kan anpassas efter ändringar i vårdtyngd oavsett på vilken 
avdelning vården ges. 
 
Idag har enhetschefen ansvar för att fördela de tilldelade resurserna där behovet 
finns. Enhetschefen planerar och prognostiserar kring de verksamhetsförändringar 
som sker. Bemanningssystemet ser inte längre ut på samma sätt idag som när 
motionen skrevs. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Folkhälsa 

Facklig samverkan enligt FAS05 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Hans-Carl Carlson (KD) 

Rickard Persson  Håkan Sundberg 
Sektorchef  Kommunchef 
Omsorg   
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2017-10-06 Dnr: KS 2014-547
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
  
 
Handläggare: 
Rickard Persson 
Sektorchef 

Svar på motion från Göran Nyberg (C) om att utreda 
att utreda den framtida äldreomsorgsstrukturen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen presenterade 2015-12-16 utredningen om äldreboende i Munkedals 
kommun. Utredningen var ett resultat av den ”parlamentariska gruppens” arbete och 
uppdraget att utreda effekterna av två äldreboenden i kommunen jämfört med 
nuvarande fem.  
 
Utredning tog fram olika alternativ och en snabbutredning presenterades i 
kommunstyrelsen 2016-01-21 med ett förslag på alternativ. Ytterligare en utredning 
som var en revidering på den tidigare snabbutredningen presenterade på 
kommunstyrelsen 2016-10-12. 
 
Ovan utredningar ska ses som svar på Göran Nybergs motion. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
De kostnader som är framräknade finns i utredningarna 

Folkhälsa 

Facklig samverkan enligt FAS05 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Göran Nyberg (C) 

Rickard Persson  Håkan Sundberg 
Sektorchef  Kommunchef 
Omsorg   
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  2017-09-19 Dnr: KS 2016-85 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om att 
marknadsföra Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 

Sammanfattning 
Karin Blomstrand inkom 2016-02-05 med motion om marknadsföring av Munkedals 
kommun inklusive tillhörande informationsskyltning.  
 
Marknadsföringsinsatser i Munkedal har varit eftersatt under en rad av år av olika 
anledningar. Under innevarande år har en rad åtgärder vidtagits för att utveckla 
marknadsföringen av Munkedals kommun.  
 
Munkedals kommun har under 2017 deltagit i utbildningen ”Förenkla – Helt enkelt” med 
syfte att förbättra kommunens service och kommunikation gentemot det lokala 
näringslivet och besöksnäringen.  
Ett bra lokalt företagsklimat gynnar möjligheterna till sysselsättning och resurser till 
utveckling av välfärden.  
Kommunen har som resultat av utbildningen tagit fram ett förslag på en lokal 
handlingsplan med konkreta åtgärder. 
Samarbetet med Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen som inleddes november 
2016 och ska pågå till och med 2019 med syfte att skapa en ökat attraktionskraft för 
Munkedal med inriktning mot en utveckling av besöksnäringen och näringslivet i 
kommunen. 
Under året har en ny tjänst som kommunikatör tillskapats med uppdrag att arbeta med 
den interna och externa kommunikationen. 
Marknadsföring är av central betydelse för att kommunen ska kunna möta framtida 
utmaningar. 
 
   
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Marknadsföringsinsatser kommer att vara förknippade med kostnader som får hanteras 
inom befintliga ekonomiska förutsättningar. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
  
     

 

Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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  2017-09-29 Dnr: KS 2017-58 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
  
 
Handläggare: 
Maria Ottosson Lundström 
Avdelningschef  
Vård och Äldreomsorg

Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) och 
Matheus Enholm (SD), om att vidareutbilda vikarier 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen delar Heikki Klaavuniemis och Matheus Edholms uppfattning om att 
Munkedals kommun är i stort behov av vikarier och att det är viktigt att vikarier får 
rätt förutsättningar för att kunna utföra vård och omsorgsarbete säkert och med god 
kvalitet. Dock anser förvaltningen att det redan görs mycket på området och att det 
är det rimliga för förvaltningen att klara av. 
 
En del i att skapa goda förutsättningar är en bra introduktion med både teori och 
praktik, samt att man hålls uppdaterad med ny kunskap som krävs för uppdraget. 
Att få en bra introduktion bidrar till att man känner sig trygg i arbetet, den 
nyanställde kan snabbare arbeta självständigt och förutsättningarna för att man 
stannar kvar i arbetet ökar. Genom att kunna erbjuda olika webbutbildningar ökar 
möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt kunna erbjuda vikarier mer utbildning 
och kompetensutveckling. Att däremot erbjuda alla vikarier samma vidareutbildning 
som tillsvidareanställd personal är svårt och förenat med stora kostnader.  
 
Tillsammans med personalenhet och bemanningsenhet arbetar sektor Omsorg med 
flera åtgärder som ska förbättra rekrytering och bemanning, samt ge vikarier så bra 
förutsättningar som möjligt. En del är att förbättra introduktionsutbildningen där alla 
får samma teoretiska utbildning. En annan satsning är att det utbildats fler 
handledare för att erbjuda elever lärorika och intressanta praktikplatser men också 
för att ge nyanställda bra introduktion och stöd i det praktiska arbetet för vikarier.  
 
Kompetenssamverkan SML är ett samarbete mellan Sotenäs, Munkedal och Lysekil 
där man ser över möjlighet till samarbete när det gäller utbildning och 
kompetensutveckling inom vård och omsorg. Bland annat erbjuds timanställda 
vikarier en valideringsutbildning inom omvårdnad. Det innebär att vikarier som 
saknar utbildning kan validera sin kunskap och erfarenhet för att på så sätt snabbare 
få en formell kompetens som undersköterska. Senast i våras hade Munkedals fick 
Munkedals kommun 24 nya utbildade undersköterskor genom valideringsutbildningen 
och just nu går 10 personer utbildning. Målsättningen att i kompetenssamverkan 
SML kunna ha en kontinuerligt pågående valideringsutbildning för att säkra 
framtidens rekryteringsbas inom vård och omsorg.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kostnaderna för det arbete som redan sker är inte beräknade. 

Folkhälsa 
Utbildning och kompetensutveckling kan bidra till ökad trygghet, självkänsla och 
bättre möjlighet till arbete och egen försörjning. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Sker löpande  
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Heikki Klaavuniemi (SD) 
Matheus Enholm (SD) 

Rickard Persson  Håkan Sundberg 
Sektorchef  Kommunchef 
Omsorg   

240



241



242

linand001
Rektangel



243



244



 

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

 

  
  2016-07-15 Dnr: KS 2013-288
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att minska 
sjukskrivningstalen inom lärarkåren genom införande 
av jämnare arbetsbelastning över året 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 

Sammanfattning 
Ann-Sofie Alm (M) inkom 2013-08-21 med motion om att förvaltningen tillsammans 
med de fackliga organisationerna se över möjligheterna att införa 40 timmarsvecka 
för lärare. Detta i syfte att få en jämnare arbetsbelastning och därmed minska 
sjukskrivningstalen. 
 
Sjukskrivningstalen var under läsåret 16/17 höga inom Sörbygdens rektorsområde. 
Där har omfattande åtgärder vidtagits. I övrigt är sjuktalen höga på en del av 
kommunens förskolor. 
 
Hösten 2017 har en arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsgivaren och 
fackliga organisationer startat upp i syfte att ta fram handlingsplaner för att 
kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare.  
 
Nationella beslut gällande obligatorisk lovskola och troligen beslut om förändrad 
timplan samt obligatorisk förskoleklass kommer att innebära annan planering 
gällande lärarnas schema. 
  
I svaret föreslås att invänta arbetsgruppens förslag till handlingsplaner.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Minskar kommunens utgifter för sjukskrivningar kommer detta att gynna den totala 
ekonomin positivt.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
  
     

Beslutet expedieras till: 
Ann-Sofie Alm (M) 

Liselott Sörensen Ringi  
Sektorchef Barn och Utbildning  
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  2016-07-15 Dnr: KS 2012-217
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Svar på motion från Lars-Göran Sunesson (C) om 
utveckling av simskoleverksamheten i Munkedals 
kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 

Sammanfattning 
Lars-Göran Sunesson inkom 2012-05-18 med en motion om att kommunstyrelsen 
utreder hur simskoleundervisningen kan utvecklas. Då vid den tiden fanns bara 
simskoleundervisning i Gårvik. Motionären föreslog att alla sexåringar erbjuds fri 
simundervisning en gång/v under en termin alternativt sommarsimskola samt att 
öronmärka pengar för varje klass att åka till badhus en gång per år. Ytterligare 
förslag var att ge bidrag till föreningar som bedriver sommarsimskola och stöd till 
utbildning av simlärare. 
 
2012 genomlystes ämnet Idrott och hälsa på skolorna avseende kunskapskravet i åk 
6 vad gäller simning. Det resulterade i att rektorerna tog fram en plan för att 
säkerställa elevernas kunskaper i simning.  
I årskurs tre följer numera klassläraren upp målen när det gäller simkunskaper. I 
åk4 tar klasslärare med sig eleverna till badhus för att säkerställa elevernas 
simkunskaper för årskursen. För elever i åk 6 som ej når målen gällande simning 
åker undervisande lärare till badhus ca 10 ggr. 
Idag bedrivs det simskola i Saltkällan och Gårvik. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Simundervisningen genomförs i ämnet Idrott och hälsa och ingår därmed i skolornas 
budget för undervisning. Kommunen har i sin budget avsatt 0,02 mnkr för bidrag till 
föreningar som genomför verksamheten 

Barnkonventionen 
Förutsättningar för att barnen lär sig simma ges. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
  
     

 

Liselott Sörensen Ringi  
Sektorchef Barn och Utbildning  
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Beslutet expedieras till: 
Lars-Göran Sunesson (C) 
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  2016-07-15 Dnr: KS 2013-291
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att införa 
ett system för att säkerställa våra skolors likvärdighet 
i resultat 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 

Sammanfattning 
Ann-Sofie Alm (M) inkom 2013-08-21 med motion om att skolornas resultat ska vara 
öppna och tillgängliga.  
 
2015 införde kommunen mål och resultatstyrning via systemet Hypergene. 
Där redovisas uppföljning av politiska inriktningsmål och resultatmål samt 
verksamheternas verksamhetsmål. Parallellt med detta genomför BoU systematiskt 
kvalitetsarbete där resultaten i skolorna redovisas, analyseras och åtgärder för 
förbättring redovisas.  
 
Skolinspektionen 2017 påvisade att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning följer 
upp resultaten via det systematiska kvalitetsarbetet i alla verksamheter inom barn 
och utbildning. Rutiner för hur huvudmannen ska följa upp verksamheterna och 
förbättringsåtgärder när det gäller dokumentationen är inskickade till 
Skolinspektionen. Vi har i skrivande stund inte fått svar ännu om dessa åtgärder är 
godkända. 
 
Därtill har en utredning startat upp i syfte att öka måluppfyllelsen samt ge förslag på 
hur utbildningen ska bli högkvalitativ och likvärdig för alla barn i kommunen utifrån 
den beslutade skolstrukturen.  
 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
 
Ekonomi 
Kostnaden för införandet av skolmodulen i Hypergene var 0,2 mnkr 
Vad skolutredningen kommer fram till kommer att redovisas i kommunstyrelsen med 
kostnadsberäkningar.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
  
     

Beslutet expedieras till: 
Ann-Sofie Alm (M) 

Liselott Sörensen Ringi  
Sektorchef Barn och Utbildning  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGES 
VALBERDENING 

2017-11-07 

   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 6   Dnr: KS 2014-521 
 
Val till förtroendeuppdrag med mandattid 1 år 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag med mandatperiod ett år. En för-
teckning över uppdragen finns bilagd tjänsteskrivelsen. 

    
Valberedningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att välja angivna uppdrag för mandatperioden 

2018-01-01 – 2018-12-31 enligt förteckning som bifogas protokollet. 
 
 
Expediering 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 
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  2017-11-01 Dnr: KS 2014-521
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Val till uppdrag med mandatperiod omfattande ett år 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja, på bifogade sidor förtecknade personer, till 
angivna uppdrag för mandatperioden 2018-01-01 – 2018-12-31 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag med mandatperiod ett år. En 
förteckning över uppdragen finns bilagd tjänsteskrivelsen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGES 
VALBERDENING 

2017-11-07 

   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 7   Dnr: KS 2014-521 
 
Val till förtroendeuppdrag 
 
Sammanfattning 
 
Ulrika Gellerstedt har inkommit med avsägelse för sina uppdrag som suppleant i sty-
relsen för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB och Vadholmen Foss 8:1 AB. Ulrika Geller-
stedt avslutade under hösten 2017 sin anställning i kommunen. 
 
Som ersättare i båda uppdragen föreslås förvaltningsekonom Elisabeth Lindqvist 
Johnsson utses. Elisabeth är anställd inom ekonomienheten i kommunen.   
    
Valberedningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Ulrika Gellerstedt från uppdragen som 

suppleant i styrelsen för Vadholmen Foss 2:81 mfl AB och som suppleant  i sty-
relsen för Vadholmen Foss 8:1 AB 
 

 Kommunfullmäktige utser Elisabeth Lindqvist Johnsson till suppleant i styrelsen 
för Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 

 
 Kommunfullmäktige utser Elisabeth Lindqvist Johnsson till suppleant i styrelsen 

för Vadholmen Foss 8:1 AB 
 
 
Expediering 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 
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  2017-11-06 Dnr: KS 2014-521
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Val till förtroendeuppdrag 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att befria Ulrika Gellerstedt från uppdragen som 
suppleant i styrelsen för Vadholmen Foss 2:81 mfl AB och som suppleant  i styrelsen 
för Vadholmen Foss 8:1 AB 

 
Kommunfullmäktige utser Elisabeth Lindqvist Johnsson till suppleant i styrelsen för 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 
 
Kommunfullmäktige utser Elisabeth Lindqvist Johnsson till suppleant i styrelsen för 
Vadholmen Foss 8:1 AB 

Sammanfattning 
Ulrika Gellerstedt har inkommit med avsägelse för sina uppdrag som suppleant i 
styrelsen för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB och Vadholmen Foss 8:1 AB. Ulrika 
Gellerstedt avslutade under hösten 2017 sin anställning i kommunen. 
 
Som ersättare i båda uppdragen föreslås förvaltningsekonom Elisabeth Lindqvist 
Johnsson utses. Elisabeth är anställd inom ekonomienheten i kommunen.   
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Elisabeth Lindqvist Johnsson 
Ulrika Gellerstedt 

Mats Tillander  
Samhällsbyggnadschef  
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