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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§54   Dnr Ks 2017-156 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att obesvarade motioner inkomna före 2015-12-31 

skall behandlas om motionärerna efter förfrågan anser att motionen fortfarande 

är aktuell. 

 

Kommunfullmäktige uttalar den demokratiska vikten av att motioner behandlas 

skyndsamt och senast inom ett år efter att de inkommit.  

 

Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att lägga redovisningen av obesvarade 

motioner till handlingarna. 

 

Återrapport ska ske till kommunfullmäktige 2017-06-29. 

 

Sammanfattning 

I kommunallagen 5 kap 33 § anges att en motion bör beredas så att fullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen från vidare handläggning. 

 

Föreligger nu redovisning av obesvarade motioner. Det finns sammanlagt 13 

motioner som kommunfullmäktige inte tagit ställning till. Av dessa är åtta 

motioner inkomna före 2015-12-31. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-17, § 61. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

kommunfullmäktige beslutar att obesvarade motioner inkomna före 2015-12-31 

skall behandlas om motionärerna efter förfrågan anser att motionen fortfarande 

är aktuell. 

 

Kommunfullmäktige uttalar den demokratiska vikten av att motioner behandlas 

skyndsamt och senast inom ett år efter att de inkommit.  

 

Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att lägga redovisningen av obesvarade 

motioner till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP yrkar på följande tillägg. 

Återrapport ska ske till kommunfullmäktige 2017-06-29. 

 

Ledamöterna i M, L, V och SD yrkar bifall till tillägget.  
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  2017-03-20 Dnr: KS 2017-156
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Redovisning av obesvarade motioner 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att obesvarade motioner inkomna före 2015-12-31  
avskrivs från vidare behandling. 
 
Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att lägga redovisningen av obesvarade motioner 
till handlingarna. 

Sammanfattning 
I kommunallagen 5 kap 33 § anges att en motion bör beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen 
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från 
vidare handläggning. 
 
Föreligger nu redovisning av obesvarade motioner. Det finns sammanlagt 13 
motioner som kommunfullmäktige inte tagit ställning till. Av dessa är åtta motioner 
inkomna före 2015-12-31. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Inga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
  
 

 
 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 53 Dnr KS 2017-156 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av obesvarade 

medborgarförslag till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

I kommunallagen 5 kap 33 § anges att ett medborgarförslag bör beredas så att 

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om 

beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 

fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 

då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 

 

Föreligger nu redovisning av obesvarade motioner. Det finns sammanlagt två 

medborgarförslag som kommunfullmäktige inte tagit ställning till. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03.28, § 60. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av obesvarade 

medborgarförslag till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP, och V yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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  2017-03-20 Dnr: KS 2017-156
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av obesvarade 
medborgarförslag till handlingarna. 

Sammanfattning 
I kommunallagen 5 kap 33 § anges att ett medborgarförslag bör beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram 
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 
 
Föreligger nu redovisning av obesvarade motioner. Det finns sammanlagt två 
medborgarförslag som kommunfullmäktige inte tagit ställning till. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Inga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
  
 

 
 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 

20



21



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(48) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-12 

 

 

 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 56 Dnr Ks 2017-126 

 

Genomlysning av möjliga strukturella förändringar inom 

barn och utbildningsområdet i Munkedals kommun.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befintlig skolstruktur beträffande skolornas 

placering behålls. 

 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

skolorganisationen i Svarteborg oh Munkedal med avseende på alternativ F-3 

skola resp 4-6 skola.  

 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för en 

skola som är likvärdig och ger eleverna utbildning med kvalitet. 

 

Sammanfattning 

Den Parlamentariska gruppen som tillsattes under våren 2015 överlämnade en 

slutrapport till kommunstyrelsen i augusti 2015 som beslutade att godkänna 

rapporten. Rapporten består av åtta förslag till åtgärder för att åstadkomma 

balans i verksamhet och ekonomi. Ett av uppdragen var att genomföra en 

genomlysning av möjliga strukturella förändringar inom barn och 

utbildningsområdet.  

Kommunen som huvudman ansvarar för att organisera och bedriva 

skolverksamhet. 

I Skollagen kap 1 framgår bland annat att: 

- utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 

ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på 

- alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsende 

- utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

Mot bakgrund av ovanstående måste kommunen erbjuda förskolor och skolor 

med behörig personal och goda lärmiljöer.  

Samtliga 7 skolenheter med undantag för Kungsmarksskolan som är 

kommunens högstadieskola och byggd i slutet av 90-talet, är i behov av 

omfattande underhåll. Bruksskolan, Munkedalsskolan och Centrumskolan är 

dessutom i behov av tillbyggnationer. Historiskt har kommunens anslag för 

underhåll varit lågt under de senaste 10-15 åren. Nivån har varit 18-85 kr/m2 

mot rekommenderade 110-120 kr/m2. Detta har resulterat i eftersatt underhåll.  

Kunskapens hus, kommunens gymnasieprogram och vuxenutbildningar bedrivs i 

lokaler inom fastigheten Dingle 2:56 som kommunen förvärvade den 15 februari  

Forts § 56 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

2017. Kunskapens hus samarbetar även med Artic Paper i deras lokaler. 

Fastigheten Kommunen har ett antal fina och ändamålsenliga förskolor men  

behovet av att skapa fler och större enheter är stort i fr.a. centrala Munkedal och 

i Dingle.  

Nationellt är det redan nu svårt att rekrytera pedagoger till förskola, fritids och 

skola.  SCB spår i sina prognoser inför 2020 en brist på 43 000 lärare och 

förskollärare, och stora pensionsavgångar är att vänta inom lärarkåren. Var 

fjärde nu aktiv lärare i grundskolan kommer de närmaste tio åren att fylla 65 år. 

Med utgångspunkt från detta framtidsscenario kommer det vara en grannlaga  

utmaning att kunna erbjuda alla elever undervisning av legitimerade lärare i alla 

ämnen på sju skolenheter.  

Utredningen redovisade fyra förslag till framtida organisation av skolenheter. 

• Förslag A - 3 grundskoleenheter  

• Förslag B - 4 grundskoleenheter  

• Förslag Ab - 3 skolenheter men på 4 platser 

• Förslag Bb - 4 skolenheter men på 5 platser 

Det behöver också byggas en ny förskola i centrala Munkedal med fem 

avdelningar. 

 

Ekonomi 

Beräknad kostnad enligt schablonberäkningar: 

Förslag A - 3 grundskoleenheter  – beräknad kostnad 219 milj kr 

Förslag B - 4 grundskoleenheter – beräknad kostnad 204 milj kr 

Förslag Ab - 3 skolenheter men på 4 platser – beräknad kostnad 183 milj kr 

Förslag Bb - 4 skolenheter men på 5 platser – beräknad kostnad 183 milj kr 

Ny förskola i centrala Munkedal -26,4 milj kr. 

 

Bil 1 Jämförelser av kostnader   

Bil 2 Beräkningar investeringar 

  

Barnkonventionen 

En likvärdig skola för alla elever i Munkedals kommun. 

  

Folkhälsa 

Alla kommuninvånares rätt till en trygg skola med förutsättningar att erbjuda en 

god undervisning i en optimal lärmiljö. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-26. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28, § 64. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås ta ett inriktningsbeslut utifrån utredningens fyra 

förslag, därefter kan eventuella förändringar träda i kraft 2021.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts § 56 

 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP KD och V yrkar att KF beslutar att befintlig skolstruktur 

beträffande skolornas placering behålls. 

 

Vidare att kommunfullmäktige ger KS i uppdrag att utreda skolorganisationen i 

Svarteborg oh Munkedal med avseende på alternativ F-3 skola resp 4-6 skola  

 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för en 

skola som är likvärdig och ger eleverna utbildning med kvalitet. 

 

Ledamöterna i M och L yrkar på återremiss. Utredningen bör kompletteras med 

följande: 
 

Strategisk plan för att göra Munkedals kommun attraktivare som arbetsgivare 

för skolans personal samt handlingsplan för hur Munkedals kommun ska klara 

hållbar kompetensförsörjning med bibehållen struktur för alla våra skolenheter. 

 

Utredning hur upptagningsområden för skolenheterna, med bibehållen struktur, 

kan optimeras samt en översyn hur stadierna på våra skolenheter ska placeras. 

Konsekvensanalys av kostnaderna för att behålla strukturen av våra skolenheter 

med den upprustning de behöver för en fullgod lärandemiljö. 

Rapport om vad god kvalitet i skolan är ur ett elev-, verksamhets-, föräldra- och 

medborgarperspektiv.  

 

Ledamoten i SD yrkar i första hand på återremiss för att undersöka möjligheten 

att avyttra kommunens skolfastigheter. 

Detta för att utröna om kommunen kan sälja skolfastigheterna för att därefter 

teckna ett hyresavtal med köparen. Med detta uppdrag avses undersökningen 

också riktas mot att kunna behålla F-6 inom befintlig struktur. 

 

I det fall återremiss ej beslutas yrkar ledamoten för SD  

 

Bifall till S, C, MP KD och V första att-sats att Skolornas placering behålls  

 

Vidare på ett tilläggsyrkande att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att undersöka möjligheten att avyttra kommunens skolfastigheter. 

Detta för att utröna om kommunen kan sälja skolfastigheterna för att därefter 

teckna ett hyresavtal med köparen. Med detta uppdrag avses undersökningen 

också riktas mot att kunna behålla F-6 inom befintlig struktur. 

 

Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner att ärendet ska avgöras idag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

forts § 56 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande omröstningsproposition godkänns: 

Ja-röst för att ärendet avgörs idag. 

Nej-röst för att ärendet återremitteras. 

 

 

Omröstningen genomförs  

 

9 ledamöter röstar ja  

Rolf Berg (S), Maria Sundell (S), Pia Hässlebräcke (S), Else-Marie Grundberg (S) 

Hans-Joachim Isenheim (MP), Carina Thorstensson (C), Helena Hansson (C), Rolf 

Jacobsson (KD) och Karl-Anders Andersson (C). 

 

5 ledamöter röstar nej  

Ann-Sofie Alm (M), Camilla Espenkrona (M), Alf Sifversson (M), Karin 

Blomstrand (L) och Heikki Klaavuniemi (SD). 

 

1 ledamot avstår från att rösta. 

Ove Göransson (V) 

 

Ordföranden ställer sedan fråga på S, C, MP KD och V:s yrkande och Heikki 

Klaavuniemi yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt S, C, MP, 

KD och V:s yrkande. 

 

Reservation 

Ann-Sofie Alm (M) Karin Blomstrand (L), och Heikki Klaavuniemi (SD) reserverar 

sig mot beslutet. 

 

 

     

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Sektorchef och Kommunchef 
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§ 64   Dnr KS 2017-151 

 

 

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 

Götaland 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom 

 

1. Förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med 

giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som 

ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal.  

 

2. Förslaget till underavtal, Överenskommelse om 

samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 

Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 

december och som ersätter nuvarande överenskommelse. 

 

3. Förslaget om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 

läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma 

avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-28 §41 att återremittera 

ärendet till förvaltningen för bedömning av följande frågor; 

• Skatteväxling som kompensation för bedömd kostnadsökning 

• Komplettering med tillämpningsanvisningar enligt tidigare remissvar 

• Konsekvensanalys av effekterna av ny lagstiftning från 2018. 

Förvaltningen gör följande bedömning av frågeställningarna. 

I samband med förlängningen av det nuvarande avtalet (2014) uttalades en 

gemensam politisk viljeinriktning inför framtagandet av ett nytt avtal mellan 

parterna. Viljeinriktningen handlar om att inga nya gränssnitt eller ny 

skatteväxling skulle ske samt att utvecklingen ska baseras på inkomna 

synpunkter med ett tydligare fokus på patientnyttan och samverkan mellan 

huvudmännen. 

Vad avser kompletteringar med tillämpningsanvisningar har ett antal vägledande 

patientfall utarbetats med syfte att vägleda huvudmännen vid tillämpningen av 

hälso- och sjukvårdsavtalet. (Bifogas)  

Hälso- och sjukvårdsavtalet som träder i kraft 1 april 2017 överensstämmer väl 

med den nya lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2018, ”Trygg och 

effektiv utskrivning från slutenvården”, för somatiskt utskrivningsklara och 1 

januari 2019 för psykiatrisk utskrivningsklara.  
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Sammanfattning 

Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och 

kommunerna i Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn 

av nuvarande avtal. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de 

område där kommun och Västra Götalandsregionen (VGR) har ett gemensamt 

hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763). För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna 

alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, 

arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för läkarresurser och 

övriga kompetenser. 

 

Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och 

sjukvården Är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med 

insatser från båda huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en 

god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan 

verksamheterna. Patientens perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla 

medarbetare måsta ha kunskap om Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess 

underavtal och tillämpa dessa med fokus på patientnyttan. En delprocess i 

översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta fram ett förslag till ny 

överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att 

överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen 

och deras företrädare. Förutom representanter från VGR och kommunerna har 

deltagare från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag. 

 

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse 

om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

med missbruk samt Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård 

betraktas som ett underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter 

att huvudavtalet är giltigt. 

 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Hösten 2014 genomfördes en uppföljning av det nuvarande Hälso- och 

sjukvårdsavtalet genom inhämtning av synpunkter från berörda verksamheter. 

 

 

Resultatet presenterades för det politiska samrådsorganet (SRO) som beslutade 

om förlängning av nuvarande avtal för att ge utrymme för en översyn och 

utveckling av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Den gemensamma politiska 

viljeinriktningen som uttalades om förutsättningarna för översynen var att inga 

nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske och att utvecklingen ska baseras på 

inkomna synpunkter med tydligare fokus på patientnyttan och samverkan mellan 

huvudmännen. Parterna har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och 

socialtjänstlagen att 

upprätta en överenskommelse om dessa målgrupper. I länet finns sedan 2011 

en sådan överenskommelse. Huvudmännen har konstaterat att  
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överenskommelsen var i behov av revidering och har beslutat att det skulle ske 

som en del av framtagandet av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. 

 

Förslagen har remissbehandlats av samtliga kommuner i Västra Götaland. 

 

Nyheter i förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland i 

koncentrat. 

 

Gemensam värdegrund och gemensamt åtagande 

Det nya avtalsförslaget poängterar vikten av god samverkan med fokus på 

individens behov. Genom att Hälso- och sjukvårdsavtalet inte reglerar ansvar på 

detaljnivå utan vill uppnå ett individbaserat förhållningssätt så finns ett behov av 

väl fungerande samverkan. En högkvalitativ hemsjukvård som är integrerad med 

socialtjänst tillsammans med ett gott samarbete med primärvård och 

sjukhusvård ger god vård för den enskilde samt samhällsekonomiska vinster. 

Parterna har ett gemensamt åtagande att säkerställa att Hälso- och 

sjukvårdsavtalet efterlevs av verksamheter som företräder dem så att hälso- och 

sjukvården upplevs som en välfungerande helhet. 

 

Ny struktur 

Avtalet har fått en ny struktur i syfte att vara mer lättläst och lättillgängligt för 

den  som ska tillämpa avtalet. Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett 

huvudavtal där övriga överenskommelser som enligt hälso- och sjukvårdslagen 

ska upprättas mellan parterna blir underavtal. Underavtalens giltighet förutsätter 

ett giltigt huvudavtal. 

 

Nya avsnitt om avtalsvård och utveckling 

Avvikelsehantering samt tvister är områden där ökad tydlighet efterfrågades 

inför översynen. Dessa områden ingår i avsnitt om avtalsvård som i sin helhet 

sätter fokus på följsamheten till den samverkan som regleras i Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

Särskilda tillämpningsanvisningar i form av vägledande patientfall tas fram inför 

avtalsstart inom ett antal områden som konkretisering av Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. Ett nytt avsnitt som beskriver viktiga gemensamma 

 

utvecklingsområden för att stärka kvaliteten för den enskilde och skapa 

förutsättningar för nya gemensamma vårdformer och använda gemensamma 

resurser effektivt. 

 

Nyheter i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk 

 

VGR och länets kommuner har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen 

och socialtjänstlagen att träffa överenskommelse om samverkan kring personer 

med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. I länet finns 

sedan 2011 en sådan överenskommelse. Huvudmännen konstaterade att 

överenskommelsen 
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behövde revideras och beslutade att det skulle ske som en del av framtagandet 

av nytt hälso- och sjukvårdsavtal. 

Översynen har utgått från de förbättringsområden som pekats ut som särskilt 

angelägna. I linje med den politiska viljeinriktningen har överenskommelsen ett 

tydligare fokus brukar- och patientnyttan. 

 

Övriga nyheter  

- Ökad tydlighet genom bättre definierade ansvarsgränser och ansvarsfördelning 

  särskilt när det gäller samverkan kring personer med missbruk. 

- Förslag till hantering av avvikelser och tvister 

- Förslag till hantering av ansvars- och kostnadsfördelning vid delat ansvar vid 

  placering på HVB-hem. 

- Fyra utvecklingsområden där huvudmännen är överens om att fortsätta arbetet    

med att utveckla samverkan      

o Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 

o Om integrerade arbetssätt och mottagningar 

o Om insatser för ungdomar med missbruk 

o Vid upphandling av HVB-platser  

 

Ändrad avtalstid i Ramavtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och 

sjukvård i Västra Götaland 

 

Nuvarande ramavtal om läkarinsatser mellan huvudmännen är upprättat enligt 

hälso-och sjukvårdslagen som ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Underavtalens giltighet föreslås sammanfalla med huvudavtalets giltighetstid. 

 

Kommunikation 

Parternas gemensamma åtagande innebär att implementera, kommunicera och 

säkerställa att innehållet i avtalet med tillhörande tillämpningsanvisningar är 

kända i 

samtliga verksamheter. 

 

Ekonomi 
 

Hälso- och sjukvården är i förändring och det påverkar kommunens hälso- och 

sjukvårdsansvar.  Kungliga tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) 

och Linneuniversitet har tillsammans tagit fram en kostnadsberäkning för 

kommuners hälso- och sjukvårdskostnader fram till 2025. Den sammanvägda 

bedömningen är att kommunens kostnader under perioden 2017-2025 kommer 

att öka med 30 procent. Kostnadsökningen beror främst på att antalet äldre i  

befolkningen ökar och den medicinska utvecklingens framsteg. Den största 

framtida ökningen står patientgruppen med kognitiv svikt för. 

 
Folkhälsa 

En utveckling där kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ökar är det viktigt att 

integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet och patientsäkerhetsarbetet i 

ledningssystemet. 
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Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-21. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28, § 72. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom 

 

1. Förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med 

giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som 

ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal.  

 

2. Förslaget till underavtal, Överenskommelse om 

samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 

Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 

december och som ersätter nuvarande överenskommelse. 

 

3. Förslaget om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 

läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma 

avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-28 §41 att återremittera 

ärendet till förvaltningen för bedömning av följande frågor; 

• Skatteväxling som kompensation för bedömd kostnadsökning 

• Komplettering med tillämpningsanvisningar enligt tidigare remissvar 

• Konsekvensanalys av effekterna av ny lagstiftning från 2018. 

Förvaltningen gör följande bedömning av frågeställningarna. 

I samband med förlängningen av det nuvarande avtalet (2014) uttalades en 

gemensam politisk viljeinriktning inför framtagandet av ett nytt avtal mellan 

parterna. Viljeinriktningen handlar om att inga nya gränssnitt eller ny 

skatteväxling skulle ske samt att utvecklingen ska baseras på inkomna 

synpunkter med ett tydligare fokus på patientnyttan och samverkan mellan 

huvudmännen. 

Vad avser kompletteringar med tillämpningsanvisningar har ett antal vägledande 

patientfall utarbetats med syfte att vägleda huvudmännen vid tillämpningen av 

hälso- och sjukvårdsavtalet. (Bifogas)  

Hälso- och sjukvårdsavtalet som träder i kraft 1 april 2017 överensstämmer väl 

med den nya lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2018, ”Trygg och 

effektiv utskrivning från slutenvården”, för somatiskt utskrivningsklara och 1 

januari 2019 för psykiatrisk utskrivningsklara.  
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Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP och V yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Ledamoten för KD yrkar avslag. 

 

Ordföranden ställer fråga på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 
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Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020

Vägledande patientfall

Byt perspektiv! Från vårdgivare till individ.
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Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Vägledande patientfall

Introduktion
För att underlätta praktisk tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet  
i Västra Götaland finns gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar i 
form av åtta vägledande patientfall. Samtliga patientfall genomsyras av 
avtalets värdegrund där det gemensamma ansvaret med individens  
perspektiv är i centrum.

Sedan regionbildningen 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen, VGR, reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- 
och sjukvård genom ett gemensamt Hälso- och sjukvårdsavtal.
 Avtalets vägledande patientfall ska ge stöd och vägledning för medarbe-
tare och chefer, samt underlätta samarbetet mellan kommunens och Västra 
Götalandsregionens samtliga vårdgivare för en jämlik och patientsäker hälso- 
och sjukvård.
 Patientfallen är tänkta att användas som diskussionsunderlag och ut-
bildningsmaterial för medarbetare och chefer i samverkan. I varje patientfall 
beskrivs ett scenario med efterföljande vägskäl för beslut.

Ta även del av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt patientfallen på nätet:
www.vgregion.se/hosavtal och www.vastkom.se/hosavtal

Patientfallen har tagits fram av processledare för Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Gö-
taland 2017-2020 i samarbete med arbetsgruppen Tillämpning och kommunikatör. Under 
arbetsprocessen har två fokusgrupper, med verksamhetsrepresentanter, bearbetat patient- 
fallen i flera omgångar. Den operativa ledningsgruppen för översynen av Hälso- och sjuk-
vårdsavtalet har varit sakkunnig och granskat patientfallen i dialog med processledare.

Sumalee

Amina

Tariq

Sid 4

Sid 6

Siv

Sid 8

Sid 10

Jonas

Timo

Ally

Sid 5

Sid 7

Pablo

Sid 9

Sid 11
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Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Vägledande patientfall
4

På läkarbesöket får Siv behandling 
för smärtan. Då uppmärksammas 
också att Siv har behov av rehabi-
literande insatser för att om möj-
ligt förbättra hennes gång- och 
förflyttningsförmåga. Siv kontaktar 
en rehabmottagning och får tid till 
träning. När hon varit på rehab-

mottagningen är hon helt slut och 
när det är dags för nästa tränings-
tillfälle orkar hon inte utan avbokar 
besöket. När detta upprepats ett 
par gånger kontaktar rehabmottag-
ningen kommunens rehabenhet. 
Kommunens fysioterapeut bedö-
mer att Siv har behov av hemreha-

bilitering över tid och beslutar där-
för om kommunal hemsjukvård. På 
grund av beslutet om hemsjukvård 
kommer även kommunens sjukskö-
terska hem och ger Siv injektion när 
det är dags nästa gång.

Trots att Siv har stora svårigheter att 
förflytta sig är det rimligt att hon tar 
sig till vårdcentralen för injektion, 
då insatsen är så sällan förekom-
mande. Kommunens sjuksköterska 
informerar Siv att det inte är aktu-
ellt med beslut om hemsjukvård då 
det endast är en insats var tredje 

månad. Siv får därför fortsätta att ta 
sig till vårdcentralen för att få injek-
tionen. Skulle Siv vara tillfälligt för-
hindrad att ta sig till vårdcentralen 
av medicinska skäl kan vårdcentra-
len göra ett hembesök. 
 En vecka senare besöker Siv 
vårdcentralen och får sin första in-

jektion. I samband med besöket 
berättar Siv om tilltagande smärta 
i fötterna. Sjuksköterskan beslutar 
då att kalla Siv till nytt läkarbesök 
för eventuell behandling av hennes 
smärta.

Siv har typ 2 diabetes och polyneuropati. Hon be-
sväras av smärta i fötterna, har yrsel och lätt för att 
svimma. Siv har dessutom anemi och får injektion av 
läkemedlet Behepan var tredje månad. Övriga med-
iciner ansvarar Siv för själv och hon klarar sig bra i 
hemmet med hjälp av insatser från hemtjänst. Siv 
tycker det är besvärligt att gå ut, även om hon har 

en rollator behöver hon en person som stöd för att 
känna sig trygg. 
 Nästa vecka ska hon till vårdcentralen för att få 
sin injektion. Siv gruvar sig mycket för det och hör 
därför av sig till kommunens sjuksköterska för att 
höra om hon kan få hemsjukvård. 

Siv, 72 år

Vägskäl 1

Vägskäl 2

På grund av bättre smärtlindring 
och rehabiliterande insatser blir Siv 
starkare och klarar sig bättre i var-
dagen. Efter en tid bedömer kom-

munens fysioterapeut att Siv kan 
fortsätta sin rehabilitering på en 
rehabmottagning. Den kommunala 
hemsjukvården avslutas och infor-

mation förs över till vårdcentralen 
och den rehabmottagning Siv har 
valt.

Vägskäl 3

Patientfallet Siv berör  
särskilt avsnitt 3.3-3.4 
samt 3.6, 3.7 och 3.10 i  
Hälso- och sjukvårdsavtalet.
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Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Vägledande patientfall
5

Vid en efterkontroll av Pablos pro-
statacancer upptäcks metastaser. 
Pablo får på grund av detta intensiv 
cytostatikabehandling som tillfälligt 
försämrar hans allmäntillstånd och 
ger en uttalad trötthet. Han besö-
ker i vanliga fall vårdcentralen för 
PK-prov en gång per vecka. Under 
cytostatikabehandlingen ringer han  

till vårdcentralen och berättar att 
han inte orkar ta sig till vårdcentra-
len för PK-provtagning som vanligt. 
På grund av Pablos försämrade häl-
sotillstånd som innebär att han inte 
kan ta sig till vårdcentralen behöver 
han få insatsen utförd i hemmet. 
 Eftersom det är en skör äldre 
person som haft sin malignitet i 

flera år och nu inte klarar att ta sig 
till vårdcentralen föreligger skäl för 
att besluta om kommunal hemsjuk-
vård. Om behandlingen får önskat 
resultat och Pablo återhämtar sig 
kan den kommunala hemsjukvår-
den avslutas.

Vårdcentralen tar kontakt med 
kommunens hemsjukvård angå-
ende Pablos situation. Pablo som 
dagtid kan sköta sig helt själv be-
döms inte behöva kommunal hem-
sjukvård men bör kunna få tillgång 
till hembesök av kommunens hem-

sjukvård under den tid då vård-
centralen är stängd. Man kommer 
överens om att han ska kunna nå 
kommunens sjuksköterska kvälls- 
och nattetid, då Västra Götalands-
regionens mottagningar har stängt, 
för att få hjälp vid problem med 

katetern för minskad väntetid och 
smärta. Kommunens hemsjukvård 
får medicinsk information av vård-
centralen. Under mottagningarnas 
öppethållande får Pablo hjälp av 
vårdcentralen alternativt jourcen-
tralen.

Pablo opererades för prostatacancer för ett par år 
sedan. Han är ensamboende i lägenhet. Han har 
urinvägskateter som byts på vårdcentralen. Kate-
tern behöver spolas någon gång per månad, Pablo 
åker då till vårdcentralen. Ibland behöver katetern 

spolas helg, kvälls- eller nattetid. Han har då tagit sig 
till sjukhusets akutmottagning med ambulans. Det 
har resulterat i flera timmar med stopp i katetern 
med kraftig smärta som följd. Beslut om kommunal 
hemsjukvård? 

Pablo, 78 år

Vägskäl 1

Vägskäl 2

Pablo vårdas på sjukhus för kom-
plikationer relaterat till sin can-
cersjukdom. Nya metastaser har 
upptäckts och ny cytostatikabe-
handling planeras. Pablo behöver 
parenteral nutrition då han har 
svårt att upprätthålla sitt näringsin-

tag. Sjukhuset kallar till samordnad 
vård- och omsorgsplanering, SVPL. 
På vårdplaneringen beslutas att Pa-
blo ska få hjälp med parenteral nut-
rition i hemmet och dag för hem-
gång planeras. Behandlande läkare 
på sjukhuset överrapporterar till 

ansvarig läkare på vårdcentralen 
och kommunens hemsjukvård får 
medicinsk information. Sjukhuset 
fortsätter att ansvara för cancerbe-
handlingen och Pablo får ta sig till 
sjukhuset för cytostatikabehand-
ling.

Vägskäl 3

Patientfallet Pablo berör 
särskilt avsnitt 3.3-3.5 
och 3.12 i Hälso- och  
sjukvårdsavtalet.
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Vägledande patientfall
6

Flera år senare har Sumalee kom-
munal hemsjukvård på grund av 
kognitiv nedsättning och läkeme-
delsövertag. När Sumalee behö-
ver ögondroppsbehandling efter 
operation av andra ögat kallar 
ögonmottagning till samordnad 

vård- och omsorgsplanering, SVPL. 
På SVPL överförs den medicinska 
informationen till hemsjukvården. 
Ögondroppsbehandling kommer 
att utföras av hemsjukvården, av 
sjuksköterska eller av underskö-
terska med delegation. Eftersom 

Sumalee inte själv kan ansvara 
för ögondroppsbehandlingen kan 
egenvårdsbeslut inte tas, utan be-
handlingen blir istället hälso-och 
sjukvård.

Ögonläkare noterar vid mottag-
ningsbesöket att Sumalee verkar 
alert och redig och förstår infor-
mationen. Förutom att bestämma 
datum för ögonoperation fattar lä-
karen ett egenvårdsbeslut rörande 
ögondroppsbehandling. Läkaren 
bedömer dock att hon inte klarar 
av att genomföra behandlingen 
på ett patientsäkert sätt på egen 
hand, på grund av tremor, darrning 

av händer. Inte heller finns anhörig 
att tillgå. Sumalee har inga insat-
ser från kommunen vare sig enligt 
socialtjänstlagen, SoL, eller hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL. Sumalee 
informeras därför om att hon bör 
söka bistånd enligt SoL hos sin kom-
mun i god tid före operationen för 
att få hjälp med behandlingen ef-
ter utförd operation. Som underlag 
för biståndshandläggare och med 

Sumalees medgivande får hon en 
skriftlig dokumentation om egen-
vårdsbeslutet i form av en blankett. 
Där framgår bland annat vad som 
ska göras i form av behandling, 
vart personal vänder sig om pro-
blem uppstår och när återbesök till 
ögonmottagning för planerad upp-
följning genomförs.

Sumalee är känd på vårdcentralen på grund av 
mångårig behandling för högt blodtryck och tablett-
behandlad diabetes men är i övrigt väsentligen frisk, 
rörlig och kognitivt välbevarad. 
 Sumalee söker på sjukhusets ögonmottagning 
där det konstateras att hon har en tät katarakt som 
förklarar den nedsatta synen på ett öga. Hon har be-
gynnande katarakt på andra ögat men inga diabe-
tesförändringar på någon sida. 

 Sumalee sköter sitt hushåll själv utan hjälp och 
hanterar även sina läkemedel själv med hjälp av do-
sett. Vid besöket på ögonmottagningen informeras 
Sumalee om kataraktoperation och de bestämmer 
tid för operation om fyra veckor. Redan samma kväll 
som operationsdagen behöver sannolikt efterbe-
handling med ögondroppar påbörjas, därefter flera 
gånger per dygn i 10 dagar, ordinationen beslutas av 
operatören först efter utförd operation. 

Sumalee, 85 år

Vägskäl 1

Vägskäl 2

Patientfallet Sumalee 
berör särskilt avsnitt  
3.3-3.5 och 3.9 i Hälso-  
och sjukvårdsavtalet.
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Efter hemgång sammankallar Jonas 
biståndshandläggare, med Jonas 
samtycke, till en samordnad indivi-
duell plan, SIP, eftersom Jonas bo-
endestödjare informerat bistånds-
handläggaren om att Jonas har 
mycket stora svårigheter att ta sig 
till öppenvårdsmottagningen. På 
grund av den ångest och stress som 

han får av detta klarar Jonas inget 
mer under dagen. 
 På SIP-mötet tar kommunen 
beslut om kommunal hemsjukvård 
för att dela medicin dagligen. Om 
Jonas vägrar ta sin medicin får öp-
penvårdsmottagningen göra hem-
besök eftersom kommunen aldrig 
utför tvångsåtgärder, all vård ska 

ges frivilligt. Alternativt blir Jonas 
inskriven i sluten vård.
 I SIP dokumenteras vad de 
olika verksamheterna ansvarar 
för, vilken huvudman som har det 
övergripande ansvaret, kontaktper-
soner och tidpunkt för uppföljning 
av SIP.

Den psykiatriska vårdavdelningen 
kallar till samordnad vård- och om-
sorgsplanering, SVPL. Under mötet 

framkommer att Jonas behöver 
stöd för att klara eget boende, av 
boendestödjare från socialtjäns-

ten. Jonas bedöms kunna ta sig till 
öppenvårdsmottagningen och där 
ta läkemedel under kontroll.

Jonas har sedan många år psykossjukdom. Jonas ska 
skrivas ut från sluten psykiatrisk tvångsvård, (lag om 
psykiatrisk tvångsvård, LPT), för att istället ha öp-
pen tvångsvård. Villkoret för detta innefattar bland 
annat att ta läkemedel under kontroll. Ansvaret för 
medicinsk behandling som ingår i villkoret för öppen 

psykiatrisk tvångsvård vilar på Västra Götalandsregi-
onen. Det är viktigt att ansvarsfördelningen tydligt 
klargörs vid den vårdplanering/samordnad individu-
ell plan, SIP, som föregår patientens utskrivning från 
sluten vård. 

Jonas, 57 år

Vägskäl 1

Vägskäl 2

Patientfallet Jonas berör 
särskilt avsnitt 3.3-3.5 
och 3.8 i Hälso- och  
sjukvårdsavtalet. 
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Amina med familj flyttar tillbaka till 
den kommun där de bott tidigare 
för att få avlastning av släktingar. 
Amina får återigen urinvägsinfek-
tion och behöver behandling som 
tidigare. Det är tre mil till barnmot-
tagningen och det är därför inte 
längre möjligt att åka två gånger 
om dagen för intravenös medicine-
ring på mottagningen dagtid. 
 Barnmottagningen kallar den 
nya kommunens hemsjukvård till 
en vård- och omsorgsplanering. 

Man kommer överens om att Ami-
na får beslut om kommunal hem-
sjukvård under dessa behandlings-
perioder för att kunna fortsätta att 
gå i skolan. Beslutet om kommunal 
hemsjukvård är motiverat trots 
att det är en tillfällig insats efter-
som den är återkommande och 
behöver utföras flera gånger om 
dygnet. Kommunens sjuksköterska 
utför behandlingen i hemmet före 
och efter skolan samt på kvällen. 
Barnmottagningen överrapporte-

rar medicinsk information och bi-
behåller läkaransvar med återkom-
mande medicinska kontroller på 
mottagningen. Det är också barn-
mottagningen som ansvarar för 
att sätta infart fortsättningsvis när 
det är aktuellt och som förskriver 
samt har kostnadsansvar för infart 
och tillhörande läkemedel. Kom-
munens hemsjukvård ska veta vem 
som är ansvarig läkare, klinik, samt 
när och hur kontakt tas under dyg-
net.

Barnmottagningen kallar kommu-
nens hemsjukvård till en vård- och 
omsorgsplanering angående Ami-
nas behov av att få antibiotika utan 
att behöva vara inlagd på sjukhus. 
Man kommer överens om att den 
intravenösa infarten sätts av barn-
mottagningen och överrapporterar 
medicinsk information om bland 

annat hur medicinen ska blandas. 
Dagtid ges medicinen på barnmot-
tagningen som finns på samma ort 
där Amina bor. På kvällen ges med-
icinen av kommunens sjuksköter-
ska. Smärtan försvinner på något 
dygn och Amina kan gå i skolan som 
vanligt. När hon går i skolan kom-
mer hon till barnmottagningen inn-

an skolan börjar. Nästa behandling 
får hon direkt efter skolan. Insatsen 
görs av kommunens sjuksköterska 
enligt överenskommelse kvällstid 
och under helgen då mottagningen 
är stängd. Amina behöver för öv-
rigt inte kommunal hemsjukvård.

Amina har en urinvägsproblematik med återkom-
mande infektioner, med risk för njurskada. Vid in-
fektion behöver barnet antibiotika intravenöst om-
gående. Man har tidigare försökt behandling med 

tabletter vid dessa tillfällen utan resultat. Antibioti-
kan behöver ges tre gånger jämnt fördelat över dyg-
net under 10 dagar. 

Amina, 8 år

Vägskäl 1

Vägskäl 2

De flesta barn och ungdomar med kroniska eller allvarliga sjukdomar behandlas av vårdnadshavare i hemmet när de inte har behov 
av sjukhusvård. Det vägledande patientfallet med barnperspektiv illustrerar att behov av kommunal hemsjukvård även förekommer i 
särskilda fall hos barn och ungdomar. Det finns dock inte något ofta förekommande patientfall som kan generaliseras, utan det är indivi-
duella lösningar för varje enskild individ. Patientfallet Amina är ett sådant exempel.

Patientfallet Amina berör 
särskilt avsnitt 3.3-3.4 
samt 3.5-3.6 och 3.10  
i Hälso- och sjukvårds- 
avtalet.
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Timo har beslut om korttidsplats 
enligt LSS. Personalen där har alltid 
hjälpt Timo med läkemedelsinta-
get men den nya enhetschefen på 
korttidshemmet uppmärksammar 
att det inte finns något beslut om 
egenvård som gäller under kort-
tidsvistelsen. Kommunen har inte 
ansvar för hälso- och sjukvårdsin-

satser på korttidshemmet. Enhets-
chefen kallar till en samordnad 
individuell plan, SIP, med Timos 
samtycke. De som medverkar på 
SIP-mötet är Timo, föräldrar, sjuk-
sköterska och läkare på vårdcen-
tralen samt ansvarig enhetschef 
och kontaktperson på boendet. På 
SIP-mötet tar läkaren beslut om 

egenvård som gäller personalen på 
korttidshemmet eftersom läkaren 
bedömer att personalen är kapabla 
att dela medicin till Timo. Förut-
sättningen är att Timo förstår inne-
börden i informationen och ger sitt 
samtycke på samma sätt som han 
har gjort när föräldrarna fått egen-
vårdsbeslut.

Eftersom injicering av läkemedel 
endast sker en gång per vecka sker 
detta på vårdcentralen. Timo får 

hjälp med läkemedelsintaget när 
han vistas på daglig verksamhet 
eftersom kommunen ansvarar för 

hälso- och sjukvårdsinsatser under 
den tid Timo vistas på daglig verk-
samhet. 

Timo har Downs syndrom och bor fortfarande hem-
ma hos sina föräldrar. Han har beslut om daglig verk-
samhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Timo tar medicin tre gånger 

dagligen. I hemmet får Timo hjälp av föräldrarna med 
medicineringen, men dagtid behöver han stöd av per-
sonalen på daglig verksamhet. Timo ska nu behand-
las med läkemedel som ska injiceras en gång i veckan. 

Timo, 22 år

Vägskäl 1

Vägskäl 2

Personalen på daglig verksam-
het uppmärksammar att Timo på 
grund av sin låga tonus har svårt att 
få en bra sittställning under sittan-
de aktiviteter. Eftersom kommunen 

har hälso- och sjukvårdsansvar un-
der vistelsen på daglig verksamhet 
gör arbetsterapeuten en bedöm-
ning av behovet. Arbetsterapeuten 
kontaktar habiliteringens arbetste-

rapeut som tidigare provat ut en 
arbetsstol i hemmet.

Vägskäl 3

Patientfallet Timo berör 
särskilt avsnitt 1.6, 3.3-3.5 
samt 3.7 och 3.9 i Hälso- 
och sjukvårdsavtalet.
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Efter en tid blir Tariq piggare och 
orkar träna längre stunder. Tariqs 
partner meddelar kommunens ar-
betsterapeut att de tänker kontakta 
rehabmottagningens neuroteam* 
för att få hjälp med rehabilitering-
en. Kommunens rehabpersonal 
kallar personalen på rehabmottag-
ningen till en samordnad individu-
ell plan, SIP, för att planera för Tari-
qs fortsatta rehabilitering. 

 På SIP-mötet framkommer att 
Tariq nu orkar ta sig till mottagning 
och kan tillgodogöra sig träningen. 
Efter hemgång visade det sig dock 
att Tariq inte klarar av att hålla 
reda på vilka mediciner han ska ta 
och man beslutar därför om läke-
medelsövertag av kommunal hem-
sjukvård. Tariq kommer därför fort-
sätta med kommunal hemsjukvård 
samtidigt som rehabiliteringen 

sker på rehabmottagningen. Efter-
som Tariq har beslut på kommunal 
hemsjukvård har kommunen kost-
nadsansvar för hjälpmedel. Om 
neuroteamets arbetsterapeut eller 
fysioterapeut ska förskriva hjälp-
medel behöver det förankras hos 
kostnadsansvarig på kommunen.

Sjukhuset kallar till samordnad 
vård- och omsorgsplanering, SVPL. 
Vid SVPL lyfts Tariqs behov av fort-
satt träning i hemmet, översyn 
av bostaden samt utprovning av 

hjälpmedel. På vårdplaneringen 
beslutas att Tariq ska få kommunal 
hemsjukvård eftersom hans reha-
biliteringsbehov bedöms behövas 
över tid och han har stora svårighe-

ter att ta sig till rehabmottagning. 
Rullstolen har provats ut av sjuk-
husets arbetsterapeut men övriga 
hjälpmedel kommer kommunens 
arbetsterapeut att förskriva.

Tariq är inneliggande på sjukhus efter en stroke. 
Före insjuknandet var han helt frisk men är nu bero-
ende av rullstol för sina förflyttningar. Tariq är även 
i behov av rehabilitering för att komma tillbaka till 
ett aktivt liv. Han orkar endast träna korta stunder 
och blir mycket trött efteråt. Arbetsterapeut och fy-

sioterapeut bedömer att Tariq behöver fortsatt trä-
ning i hemmet efter utskrivning. Han behöver också 
hjälpmedel för hygien och förflyttningar. Huset har 
trappor och trösklar, vilket måste åtgärdas för att Ta-
riq ska kunna klara sig så självständigt som möjligt. 

Tariq, 71 år

Vägskäl 1

Vägskäl 2

Patientfallet Tariq berör särskilt 
avsnitt 3.3-3.5 samt 3.7 och 3.11  
i Hälso- och sjukvårdsavtalet.

* Inom Vårdval Rehab finns möjlighet för rehabmottagningar att bedriva neuroteam enligt särskilda kriterier. Neuroteam har särskild 
kunskap om neurologisk rehabilitering. För aktuell information se Vårdval Rehab på www.vgregion.se.
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Följande tre veckor kommer kom-
munens sjuksköterska hem dag-
ligen för att ge Fragmin-injektio-
nen. Kommunens fysioterapeut 
har förskrivit en rollator och Ally 

gångtränar med denna dagligen 
med hemtjänstpersonalen enligt 
fysioterapeutens ordination. Kom-
munens arbetsterapeut och fysio-
terapeut bedömer att Ally behöver 

längre tid av rehabilitering innan 
hon klarar förflyttningar och aktivi-
teter i det dagliga livet, ADL, själv-
ständigt. 

Sjukhuset kallar till samordnad 
vård- och omsorgsplanering, SVPL. 
På denna lyfts behov av träning 
av förflyttningar och att bibehål-
la fysik förmåga samt utprovning 
av hjälpmedel. Ally behöver också 

insatser från hemtjänsten för att 
klara sig hemma efter utskrivning. 
Ally har mycket svårt att gå i trap-
pan när man försöker träna detta 
på sjukhuset inför utskrivning. På 
vårdplaneringsmötet beslutas att 

hon ska få kommunal hemsjukvård 
eftersom det innebär stora svårig-
heter att ta sig till vårdcentral och 
rehabmottagning. Under denna tid 
ges de ordinerade Fragmin-injek-
tionerna av hemsjukvården.

Ally har ramlat hemma och ådragit sig en höftfrak-
tur. Frakturen opereras och hon får belasta höften 
fullt. Ally ska ha Fragmin-injektion under tre veckor 
men behöver inga övriga medicinska insatser. 

 Hon bor på landet i villa med två våningar och 
har drygt en mil till vårdcentral och rehabmottag-
ning. Ally behöver stöd för att träna styrka, förflytt-
ningar och att bibehålla fysisk förmåga.

Ally 81 år

Vägskäl 1

Vägskäl 2

Efter en tid klarar Ally förflyttning-
ar på ett säkert sätt och är beredd 
att fortsätta rehabiliteringen på 
rehabmottagning. I samband med 
utskrivningen från kommunens 

hemsjukvård tar kommunens ar-
betsterapeut och fysioterapeut 
kontakt med den rehabmottagning 
som Ally valt, för att säkerställa 
informationen om det fortsatta 

behovet av rehabilitering. Infor-
mation ges också till aktuell vård-
central eftersom Ally skrivs ut från 
den kommunala hemsjukvården.

Vägskäl 3

Patientfallet Ally 
berör särskilt 
avsnitt 3.3-3.5 
samt 3.7 och 3.11 
i Hälso- och sjuk-
vårdsavtalet.
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Gunnel Svensson 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska/verksamhetschef 
Sektor Omsorg 

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom 
 
1. Förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med 
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som 
ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal.  
 
2. Förslaget till underavtal, Överenskommelse om 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 
december och som ersätter nuvarande överenskommelse. 
 
3. Förslaget om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma 
avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-28 §41 att återremittera 
ärendet till förvaltningen för bedömning av följande frågor; 

 Skatteväxling som kompensation för bedömd kostnadsökning 
 Komplettering med tillämpningsanvisningar enligt tidigare remissvar 
 Konsekvensanalys av effekterna av ny lagstiftning från 2018. 

Förvaltningen gör följande bedömning av frågeställningarna. 

I samband med förlängningen av det nuvarande avtalet (2014) uttalades en 
gemensam politisk viljeinriktning inför framtagandet av ett nytt avtal mellan 
parterna. Viljeinriktningen handlar om att inga nya gränssnitt eller ny skatteväxling 
skulle ske samt att utvecklingen ska baseras på inkomna synpunkter med ett 
tydligare fokus på patientnyttan och samverkan mellan huvudmännen. 

Vad avser kompletteringar med tillämpningsanvisningar har ett antal vägledande 
patientfall utarbetats med syfte att vägleda huvudmännen vid tillämpningen av 
hälso- och sjukvårdsavtalet. (Bifogas)  
Hälso- och sjukvårdsavtalet som träder i kraft 1 april 2017 överensstämmer väl med  
den nya lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2018, ”Trygg och effektiv 

184



 

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 

 

utskrivning från slutenvården”, för somatiskt utskrivningsklara och 1 januari 2019 för 
psykiatrisk utskrivningsklara.  
 

Sammanfattning 
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna i 
Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de 
område där kommun och Västra Götalandsregionen (VGR) har ett gemensamt hälso- 
och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För 
patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt 
ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut medan VGR ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser. 
 
Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården 
Är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser från båda 
huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård med god 
kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. Patientens 
perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måsta ha kunskap om 
Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på 
patientnyttan. En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta 
fram ett förslag till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att 
överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och 
deras företrädare. Förutom representanter från VGR och kommunerna har deltagare 
från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag. 
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk samt Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård betraktas som ett  
underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är 
giltigt. 
 
Fördjupad beskrivning av ärendet 
Hösten 2014 genomfördes en uppföljning av det nuvarande Hälso- och 
sjukvårdsavtalet genom inhämtning av synpunkter från berörda verksamheter. 
Resultatet presenterades för det politiska samrådsorganet (SRO) som beslutade om 
förlängning av nuvarande avtal för att ge utrymme för en översyn och utveckling av 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Den gemensamma politiska viljeinriktningen som 
uttalades om förutsättningarna för översynen var att inga nya gränssnitt eller 
skatteväxlingar ska ske och att utvecklingen ska baseras på inkomna synpunkter 
med tydligare fokus på patientnyttan och samverkan mellan huvudmännen. 
Parterna har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen att 
upprätta en överenskommelse om dessa målgrupper. I länet finns sedan 2011 en 
sådan överenskommelse. Huvudmännen har konstaterat att överenskommelsen var i 
behov av revidering och har beslutat att det skulle ske som en del av framtagandet 
av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. 
 
Förslagen har remissbehandlats av samtliga kommuner i Västra Götaland. 
 
Nyheter i förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland i koncentrat. 
 
Gemensam värdegrund och gemensamt åtagande 
Det nya avtalsförslaget poängterar vikten av god samverkan med fokus på individens 
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behov. Genom att Hälso- och sjukvårdsavtalet inte reglerar ansvar på detaljnivå utan 
vill uppnå ett individbaserat förhållningssätt så finns ett behov av väl fungerande 
samverkan. En högkvalitativ hemsjukvård som är integrerad med socialtjänst 
tillsammans med ett gott samarbete med primärvård och sjukhusvård ger god vård 
för den enskilde samt samhällsekonomiska vinster. 
Parterna har ett gemensamt åtagande att säkerställa att Hälso- och sjukvårdsavtalet 
efterlevs av verksamheter som företräder dem så att hälso- och sjukvården upplevs 
som en välfungerande helhet. 
 
Ny struktur 
Avtalet har fått en ny struktur i syfte att vara mer lättläst och lättillgängligt för den 
som ska tillämpa avtalet. Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal 
där övriga överenskommelser som enligt hälso- och sjukvårdslagen ska upprättas 
mellan parterna blir underavtal. Underavtalens giltighet förutsätter ett giltigt 
huvudavtal. 
 
Nya avsnitt om avtalsvård och utveckling 
Avvikelsehantering samt tvister är områden där ökad tydlighet efterfrågades inför 
översynen. Dessa områden ingår i avsnitt om avtalsvård som i sin helhet sätter fokus 
på följsamheten till den samverkan som regleras i Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Särskilda tillämpningsanvisningar i form av vägledande patientfall tas fram inför 
avtalsstart inom ett antal områden som konkretisering av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Ett nytt avsnitt som beskriver viktiga gemensamma 
utvecklingsområden för att stärka kvaliteten för den enskilde och skapa 
förutsättningar för nya gemensamma vårdformer och använda gemensamma 
resurser effektivt. 
 
Nyheter i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk 
 
VGR och länets kommuner har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen att träffa överenskommelse om samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. I länet finns sedan 2011 
en sådan överenskommelse. Huvudmännen konstaterade att överenskommelsen 
behövde revideras och beslutade att det skulle ske som en del av framtagandet av 
nytt hälso- och sjukvårdsavtal. 
Översynen har utgått från de förbättringsområden som pekats ut som särskilt 
angelägna. I linje med den politiska viljeinriktningen har överenskommelsen ett 
tydligare fokus brukar- och patientnyttan. 
 
Övriga nyheter  
‐ Ökad tydlighet genom bättre definierade ansvarsgränser och ansvarsfördelning 
  särskilt när det gäller samverkan kring personer med missbruk. 
- Förslag till hantering av avvikelser och tvister 
- Förslag till hantering av ansvars- och kostnadsfördelning vid delat ansvar vid 
  placering på HVB-hem. 
- Fyra utvecklingsområden där huvudmännen är överens om att fortsätta arbetet    
med att utveckla samverkan      
o Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
o Om integrerade arbetssätt och mottagningar 
o Om insatser för ungdomar med missbruk 
o Vid upphandling av HVB-platser  
 
Ändrad avtalstid i Ramavtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och 
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sjukvård i Västra Götaland 
 
Nuvarande ramavtal om läkarinsatser mellan huvudmännen är upprättat enligt 
hälso-och sjukvårdslagen som ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Underavtalens giltighet föreslås sammanfalla med huvudavtalets giltighetstid. 
 
Kommunikation 
Parternas gemensamma åtagande innebär att implementera, kommunicera och 
säkerställa att innehållet i avtalet med tillhörande tillämpningsanvisningar är kända i 
samtliga verksamheter. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Ekonomi 
 
Hälso- och sjukvården är i förändring och det påverkar kommunens hälso- och 
sjukvårdsansvar.   
Kungliga tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Linneuniversitet 
har tillsammans tagit fram en kostnadsberäkning för kommuners hälso- och 
sjukvårdskostnader fram till 2025. Den sammanvägda bedömningen är att 
kommunens kostnader under perioden 2017-2025 kommer att öka med 30 procent. 
Kostnadsökningen beror främst på att antalet äldre i befolkningen ökar och den 
medicinska utvecklingens framsteg. Den största framtida ökningen står 
patientgruppen med kognitiv svikt för. 

 
Folkhälsa 
En utveckling där kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ökar är det viktigt att 
integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet och patientsäkerhetsarbetet i 
ledningssystemet. 
 
Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
 

 

Rickard Persson   Håkan Sundberg 

Sektorchef Omsorg   Kommunc hef 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 65   Dnr Ks 2017-192 

Årsredovisning 2016 för Munkedals kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer 2016 års bokslut med redovisad resultaträkning, 

kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun samt Munkedals 

kommunkoncern. 

 

Kommunfullmäktige beslutar överföra 3,9 mnkr till resultatutjämningsreserven.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 

kommunstyrelsen med 12,65 mnkr och byggnadsnämnden 1,05 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lönenämndens 

verksamhetsberättelse.  

 

Sammanfattning 

Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 

2016. Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från 

kommunens verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag.  

 

Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 39,6 mnkr för 2016. 

Kommunens budgeterade resultat var 11,4 mnkr. Samtliga nämnder redovisar 

positiva resultat. Årets resultat beror till största del på intäktsökning framförallt i 

form av statsbidrag.  

 

Verksamheten nettokostnad inklusive avskrivningar uppgår till 93,1 % av 

summan av skatter och generella statsbidrag (99,4 % 2015). 

Nettoinvesteringarna uppgick till 20,9 mnkr (41,4 mnkr 2015).  Årets positiva 

resultat samt låg investeringsvolym ökar självfinansieringsgraden för 

investeringar till 294 %( 46% 2015). 

 

Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, för 2016, är två av 

fyra finansiella målen helt uppfyllda. Av verksamhetsmålen bedöms sex av 

inriktningsmålen vara delvis eller helt uppfyllda.  

 

För 2016 uppfylldes det lagstadgade balanskravet då resultatet efter 

balanskravsjusteringar uppgick till 39,0 mnkr. För 2016 föreslås en ökning av 

avsättningen med 3,9 mnkr och därmed är reserven uppe i maximal avsättning 

på 10 mnkr.   

 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 37,7 mnkr. I kommunkoncernen ingår 

Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB, Dingle industrilokaler AB, Rambo 

AB, Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt Hyresrättsföreningen Sörbygården och 

Dinglegården. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts § 65 

 

 

Ekonomi 

Året har präglas av en markant ökning av intäkter av engångskaraktär. Det 

positiva resultatet innebär att Munkedal för 2016 bedöms uppfylla kravet för god 

ekonomisk hushållning. För kommande år är det viktigt att fortsätta arbetet med 

att minska verksamhetens nettokostnader.  

 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Bokslut 2016 har föredragits på samverkansmöte 27 februari 2017. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-20 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28, § 73. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer 2016 års bokslut med redovisad resultaträkning, 

kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun samt Munkedals 

kommunkoncern. 

 

Kommunfullmäktige beslutar överföra 3,9 mnkr till resultatutjämningsreserven.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 

kommunstyrelsen med 12,65 mnkr och byggnadsnämnden 1,05 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lönenämndens 

verksamhetsberättelse.  

 

     

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP, KD och V yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten 

Kommunledningsgruppen 

Lönenämnden 
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  2017-03-20 Dnr: KS 2016-192
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Marie Kvist 
Redovisningsekonom 
Ekonomienheten 

Årsredovisning 2016 för Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2016 års bokslut med redovisad resultaträkning, 
kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun samt Munkedals 
kommunkoncern. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra 3,9 mnkr till resultatutjämningsreserven.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 
kommunstyrelsen med 12,65 mnkr och byggnadsnämnden 1,05 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lönenämndens verksamhetsberättelse.  
 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 
Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från kommunens 
verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag.  
 
Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 39,6 mnkr för 2016. Kommunens 
budgeterade resultat var 11,4 mnkr. Samtliga nämnder redovisar positiva resultat. 
Årets resultat beror till största del på intäktsökning framförallt i form av statsbidrag.  
 
Verksamheten nettokostnad inklusive avskrivningar uppgår till 93,1 % av summan 
av skatter och generella statsbidrag (99,4 % 2015). Nettoinvesteringarna uppgick till 
20,9 mnkr (41,4 mnkr 2015).  Årets positiva resultat samt låg investeringsvolym 
ökar självfinansieringsgraden för investeringar till 294 %( 46% 2015). 
 
Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, för 2016, är två av fyra 
finansiella målen helt uppfyllda. Av verksamhetsmålen bedöms sex av 
inriktningsmålen vara delvis eller helt uppfyllda.  
 
För 2016 uppfylldes det lagstadgade balanskravet då resultatet efter 
balanskravsjusteringar uppgick till 39,0 mnkr. För 2016 föreslås en ökning av 
avsättningen med 3,9 mnkr och därmed är reserven uppe i maximal avsättning på 
10 mnkr.   
 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 37,7 mnkr. I kommunkoncernen ingår 
Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB, Dingle industrilokaler AB, Rambo AB, 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt Hyresrättsföreningen Sörbygården och 
Dinglegården. 
 
 

190



 

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 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Året har präglas av en markant ökning av intäkter av engångskaraktär. Det positiva 
resultatet innebär att Munkedal för 2016 bedöms uppfylla kravet för god ekonomisk 
hushållning. För kommande år är det viktigt att fortsätta arbetet med att minska 
verksamhetens nettokostnader.  

Facklig samverkan enligt FAS05 
Bokslut 2016 har föredragits på samverkansmöte 27 februari 2017. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
 
 
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommunledningsgruppen 
Lönenämnden 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef och bitr kommunchef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till
kommunfullmäktige över det gångna årets verksamhet
och ekonomi.

Det övergripande syftet med årsredovisningen är att ge
kommuninvånarna, kommunfullmäktige och även andra
intressenter relevant information om utfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering samt den ekonomiska
ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisningen sammanställs och produceras av
Munkedals kommuns ekonomienhet i samarbete med 
övriga förvaltningar och bolag.

Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige den
27 april 2017.

Foto omslagets framsida: Lasse Edwartz Bohusläningen
Produktion, layout, form: Hatech i Trollhättan 
Tryck: Munkreklam AB, Munkedal, 2017 

Fakta om årsredovisningen
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Munkedals kommunkoncerns 
organisationsschema
Kommunens verksamhet bedrivs till största del via de
kommunala nämnderna och sektorerna. En allt mer
betydande del bedrivs via kommunens koncernföretag
(Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB, Dingle

industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB)
samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, Koo-
perativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dingle-
gården och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän).
IT-, Miljö- och Löneverksamheten bedrivs i nämnd-
form tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommun. 

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande
instansen. I fullmäktige finns 35 ledamöter vilka
väljs i allmänna val vart fjärde år. Socialdemokra-
terna, Centerpartiet och Miljöpartiet samarbetar
och utgör den styrande majoriteten, de innehar

tillsammans 18 av kommunfullmäktiges 35
mandat. Fullmäktige leds av ett presidium som
består av ordförande Christer Nilsson (c), 1:e
vice ordförande Caritha Jacobsson (s) och 2:e
vice ordförande Jan Hognert (m). 

Kommunens organisation

Revisioner

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Myndighets-
utskott

personal-
utskott

Fullmäktigeberedningar

Överförmyndare
Koncernsamråd

Krisledningsnämnd

Valnämnd

Kommungenemsamma
nämnder, kommunalförbund

och kommunala bolag

Kommunfullmäktige

KommunstyrelseByggnads-
nämnd

Lönenämnd 
SML

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018

Socialdemokraterna (S), 11 mandat

Centerpartiet (C), 6 mandat

Miljöpartiet (MP), 1 mandat

Moderaterna (M), 6 mandat

Kristdemokreterna (KD), 2 mandat

Liberalerna (L), 1 mandat

Vänsterpartiet (V), 2 mandat

Sverigedemokraterna (S), 6 mandat

SD

S

C

MP

V

L

KD

M
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Kommunfullmäktige
Under 2016 har Kommunfullmäktige haft 8 möten och
behandlat 79 ärenden. Kommunfullmäktiges samman-
träden är öppna för allmänheten. Alla kommuninvå-
nare har möjlighet att vara delaktiga i politiken tex
genom att lämna in medborgarförslag. Under 2016
inkom tre stycken medborgarförslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kom-
munens utveckling och ekonomiska ställning. Kom-
munstyrelsen leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksam-
heter. Kommunstyrelsen ansvar omfattar i princip all
verksamhet och är också anställningsmyndighet för all
kommunal personal (oavsett var i organisationen de
befinner sig).

Kommunstyrelsens ordförande är Åsa Karlsson (s),
1:e vice ordförande är Karl-Anders Andersson (c) och
2:e vice ordförande är Ann-Sofie Alm (m).

Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Tjänsteorganisation
Kommunens tjänsteorganisation består av en för-
valtning som är indelade i tre sektorer. Sektor
omsorg, barn och utbildning och samhällsbygg-
nad samt ett kommunledningskontor. Kommuns-
tyrelsens utser kommunchefen, som är det

högsta tjänstemannen in kommunal organisa-
tion. Kommunchefen, Håkan Sundberg, ansvarar
för planering och ledning i kommunen och sam-
ordning av kommunens verksamheter. 

Sektorchef
Barn och utbildning

Socialchef
Sektorchef

Samhällsbyggnad

Koncernsamråd

Kommunchefens 
ledningsgrupp

Kommunchefens 
ledningsgrupp

Kommunchef

Åsa 
Karlsson (s) 

Christer 
Nilsson (c) 
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Finansiering av verksamheten
Munkedals kommun finansieras till största del av skat-
teintäkter och statsbidrag. För 2016 uppgick samtliga
intäkter till 800 mnkr, där ca 55 % var skatteintäkter
och 21 % generella statsbidrag. För året har riktade
statsbidrag, som kommunen ansökt om, ökat och
uppgår till 17 % av intäkterna. En ökning med ca 6 %
-enheter från föregående år. Dessa bidrag kommer i
första hand från Migrationsverket och Skolverket.

Kostnaderna 2016 fördelas enligt nedan diagram.
Av kommunens totala kostnader på 761 mnkr så är
75 % av kostnaderna från verksamheterna vård och
omsorg samt pedagogisk verksamhet.

Korta fakta kommun

Munkedals kommun

‚

N

0         2         4                    8 Kilometer

 Fakta Munkedal
Nyckeltal 2014 2015 2016

Antal invånare (31/12) 10 243 10 205 10 361

Skattesats 22,83 22,68 23,63

Antal anställda, kommunen 931 971 1019

Årets resultat, kommunen (mnkr) -1,9 0,2 39,6

Årets resultat, koncernen (mnkr) -0,3 3,3 37,7

Årets investeringar, kommunen (mnkr) 23,4 41,4 20,9

Årets investeringar, koncernen (mnkr) 61,9 64,2 70,2

 Fördelning i kommunen
Andel av Antal

Kommundel befolkningen företag

Hällevadsholm 13 % 146

Dingle 15 % 231

Hedekas 15 % 306

Munkedal inkl Valboryr 57 % 611

Kommunens intäkter 2016

Skatt 54,8 %

Generella statsbidrag 21,2 %

Taxor och avgifter 1,8 %

Hyror och arrenden 1,7 %

Bidrag 17,4 %

Övrigt 3,2 %

Kommunens kostnader 
per verksamhetsområde 2016

Vård och omsorg 41 %

Pedagogisk verksamhet 34 %

Infrastruktur 4 %

Särskilt riktade insatser 9 %

Övrigt 10 %

Kultur och fritid 2 %
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Kommunstyrelsens ordförande

Ett stort tack till alla anställda som bidrar till att göra
Munkedal till en attraktiv arbetsgivare och attraktiv
plats. Ni gör alla ett mycket värdefullt arbete.

Vad hände under 2016?
En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utma-
ningar under året. Men när året avslutas har också
mycket positivt hänt. Befolkningen ökar markant och
är nu uppe i nivåer motsvarande början av 2000-talet.
Inflyttningen överstiger utflyttningen, vilket är mycket
glädjande. Resultatet är uppe i rekordhöga nivåer och
uppgår till +39,6 mnkr och måluppfyllelsen är god. 

Befolkningsökningen har medfört ett stort tryck på
den kommunala förskolan. Invigning av tillbyggda för-
skolan på Önnebacka under våren då antalet avdel-
ningar från fyra till sju avdelningar inte har räckt till.
Därtill har flera nya avdelningar öppnats i kommunens
samtliga tätorter. 

Ökat tryck har också märkts i grundskolan och på
gymnasiet. Verksamheterna har på ett fantastiskt sätt
anpassat sig till de snabbt förändrade/ökade
behoven. En satsning på IT har skett till
skolan. Samtliga elever i årskurs 7
har nu egna datorer. 

Under året som gick påbörja-
des diskussioner med Västra
Götalands Regionen om köp
av lokaler i Dingle. Köpet
slutfördes under 2017. En
stor del av den trångbodd-
het som rådde för våra en-
samkommande barn samt
för kommunens vuxenverk-
samhet kunde lösas genom
detta köp. 

Vi har under året satsat på
att öka tillgänglig mark för bostä-
der och företagare. Ett steg i den
riktningen var köp av gamla Sohlberg.
Vi har också övertagit förvaltningen av
kommunens bostadsbolag vilket vi hoppas kan ge
samordningseffekter och snabbare bostadsbyggande i
närtid. 

Verksamheten kring ensamkommande barn har haft
ett uppdrag att på mycket kort tid öka markant. För
att nu under slutet av året och inför kommande år
ställa om igen och minska. Ett stort samarbete sker
mellan integrationsenheten och verksamheten kring
fritidsgården. Fritidsgården fick under året nya tillfäl-
liga lokaler där antalet besökare ökar stadigt. 

Inom omsorgsverksamheten har vi fattat inrikt-
ningsbeslut att minska antalet särskilda boenden. För
att effektivisera verksamheten och samtidigt kunna
möta framtida ökning av antalet äldre. Brukarunder-
sökningen inom hemtjänsten visar på fortsatt mycket

goda resultat. Tidigare ökningen av beviljade timmar
inom hemtjänsten börjar nu sjunka något vilket är
mycket positivt. Kostnaden för omhändertagande av
barn fortsätter att öka, då det är fler barn. Fokus på
hemmaplanslösningar börjar sakta ge effekt. Antalet

placerade dygn på institution sjunker. 
Ohälsotalen är fortsatt höga och ökar
något, detta är ett prioriterat område

kommande år. Ny resursfördel-
ningsmodell är framtagen för att

öka tydligheten i hur kommu-
nens anslag fördelas mellan
olika verksamheter. Den be-
räknas tas i bruk i budget
2018.

Framtiden
Fortsatt arbete med budget i

balans. Vi måste ta höjd för
kommande enorma investe-

ringsbehov ytterligare tunga be-
slut är strukturen inom skolan. 
Vi måste också förbättrade resul-

tat inom skolan.
Öka digitaliseringen inom kommunens

verksamheter med fokus inom omsorgsverksamhe-
terna. Vara god arbetsgivare för att attrahera/rekry-
tera och bibehålla personal. 

Vi ska skapa goda livsmiljöer genom ett ökat bo-
stadsbyggande och god infrastruktur/kommunikatio-
ner en god kommunal verksamhet och sist men inte
minst ett bra samarbete med näringsliv/föreningar och
besöksnäring gör Munkedal till en attraktiv kommun.

Med gemensamma krafter fortsätter vi att utveckla
verksamheten och få en god kommunal service kom-
munens medborgare. 

Ett stort tack till er alla.

Åsa Karlsson
Kommunalråd

Inflyttningen 
överstiger utflyttningen, 

vilket är mycket 
glädjande 

”

”

Åsa Karlsson
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Året som gått

Resultatet från året visar på ett överskott på 39,6
mnkr. Måluppfyllelse som pekar åt rätt håll och befolk-
ningen ökar markant.

Några axplock från året som gått
Kommunen har inlett ett samarbete som sträcker sig
till och med 2018, med Tillväxtverket, Västra Göta-
landsregionen och Kommunalförbundet Fyrbodal som
syftar till att öka kommunens attraktionskraft för nä-
ringslivs- och landsbygdsutvecklingen samt besöksnä-
ringen.

Under året startade processen kring kommunens
ambitioner att förvärva fastigheten Dingle Naturbruks-
skola från Västra Götalandsregionen. Förvärvet för-
väntas vara klart februari 2017. Syftet med förvärvet
är att tillskapa ett Utbildnings- och Utvecklingscent-
rum i Munkedal med en utveckling av gymnasie-,
Komvux och yrkesinriktad vuxenutbildning, natur-
bruksutbildning i regi av Dingle Gymnasium AB och
Västra Götalandsregionen. Ytterligare ett syfte är dels
att möjliggöra för nyetablering av företag men även
samarbeta med befintliga företag i kommunen för att
täcka dagens och framtida behov av kompetens.

Samarbete har inletts under året, med kommunal-
förbundet Fyrbodal, om utveckling av en så kallad ge-
mensam Kompetensförsörjningsplattform. Syftet är
att möta dagens och morgondagens behov av kompe-
tensförsörjning inom näringslivet och välfärdssektorn. 

Inom utbildning ökar antalet barn inom förskolan
vilket medfört att flera nya avdelningar öppnat. Vux-
enverksamheten har länge varit trångbodda, även här
har antalet elever ökat. Verksamheten flyttade under
året till Dingle från Munkedal. De nya lokalerna med-
för möjlighet att starta nya yrkesutbildningar,

Förvärv av Vadholmen Foss 2:81 mfl Ab innebär
möjligheter att planlägga ”Sohlbergsområdet” för bo -
städer och verksamheter.

Medborgarcentrum har inrättats i kommunhusets
entré. Verksamheten är samlokaliserad med kommu-
nens huvudbibliotek vilket har skapat förutsättningar
för en viktig och naturlig mötesplats för kommunens
invånare. Detta syns också tydligt i ökningen av utlå-
ning av barn- och vuxenlitteratur.

Resultat och måluppfyllelse 
Årets resultat är unikt för Munkedals kommun. Kom-
munen budgeterar med resultat på 11,4 mnkr för att
skapa goda förutsättningar för att klara kommande
års utmaningar. Under året har tillförts intäkter av en-
gångskaraktär vilket i hög grad bidragit till det positiva
överskottet. Därtill finns medel till förfogande som inte
är förbrukade. Resultatet förstärker kommunens egna
kapital. Nettokostnaderna minskar vilket är mycket
positivt. Obalanser jämfört med budget finns fortfa-

rande för Individ- och familjeomsorg samt inom vård-
och äldreomsorg.

Det är viktigt att arbetet med "ekonomi och verk-
samhet i balans" fortsätter. För att fortsätta det lång-
siktiga och uthållighetskrävande arbete som krävs för
att dels genomföra effektiviseringar men även att ar-
beta med välfärdstjänster på ett annorlunda sätt. Ett
åtgärdsförslag för 2017-2018 antogs av kommunsty-
relsen som dels bygger på effektiviseringar inom be-
fintliga verksamheter och förslag till strukturella
förändringar inom äldreomsorgen och barn och utbild-
ningsverksamheten. 

Måluppfyllelsen för verksamhetens inriktningsmål är
positiv för året. Kommunfullmäktiges finansiella mål
för god ekonomisk hushållning mycket mer positiv än
tidigare år. Detta gäller också för kommunfullmäktiges
inriktningsmål för verksamheten. 

Utmaningar framåt
För att möta kommande utmaningar (demografiska,
investeringar, strukturförändringar) krävs att Munke-
dals kommun blir en attraktiv kommun utifrån många
perspektiv. Ökad attraktionskraft innebär en positiv
utveckling av antalet invånare, näringsidkare, arbets-
tillfällen och därmed en förbättrad skattekraft.

Några förutsättningar som bör vara uppfyllda för
ökad attraktionskraft; 

˝ Attraktiv arbetsgivare både inom näringsli-
vet och välfärdssektorn 

˝ Varierat bostadsutbud med god tillgång till
industrimark och tomter

˝ Förskola samt Grund- och Gymnasieskola
med hög kvalité. En skola som genererar
måluppfyllelse för den enskilda individen
som i sin tur leder till anställningsbarhet. 

˝ Mötesplatser för kommunens invånare som
kan symbolisera strävan mot öppenhet och
tolerans 

˝ Förmåga att skapa nätverk med externa
partners inom näringsliv, högskola/universi-
tet och region. 

˝ Förmåga att värna varumärket och kommu-
nicera det på ett professionellt sätt.
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Året 2016 sammanfattas med ett gott resultat och en
måluppfyllelse som pekar i positiv riktning.

Årets resultat och nettokostnads-
utveckling
För året redovisas ett överskott + 39,6 mnkr. De se-
naste åren har resultatnivån varit låg och till och med
negativ. Bokslut 2014 -1,9 mnkr och bokslut 2015
+0,2 mnkr. Årets resultat beror till största del på in-
täktsökning framförallt i form av statsbidrag. De se-
naste året kännetecknas av förstärkning av intäkter
från staten. Årsskiftet 2015-2016 erhöll kommunen
20,7 mnkr merparten 16 mnkr flyttades över 2016.
Under året har också ersättningen från Migrationsver-
ket ökat markant. Skatteintäkter och generella stats-
bidrag uppgår till 608 mnkr och ökar med 10 %. Detta
gör att nettokostnadsutveckling hejdas och uppgår till
3,2 %, vilket är mycket positivt. 

Soliditet och eget kapital
Det goda resultatet medför att kommunens egna kapi-
tal förstärks väsentligt med 20,8 %. Soliditeten inklu-
sive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt är nu
också positiv. Att soliditeten förstärks beror på årets
resultat, låga investeringsutgifter samt att någon ny-
upplåning ej gjorts. 

Årets investeringar
Investeringsvolymen för året är låg och uppgick till
20,9 mnkr. Investeringstakten de senaste tre åren lig-
ger i snitt på ca 31 mnkr per år. Tack vare mycket bra
resultat samt lägre utgifter för investeringar ökar
självfinansieringsgraden till 294 % (46 %). Under året
har kommunen erhållit 4,2 mnkr i investeringsbidrag
främst rör det statsbidrag för fiber samt ersättning för
insats i väg.

God ekonomisk hushållning, balans-
krav och resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktige har i riktlinjer för god ekonomisk
hushållning antagit fyra finansiella mål. För 2016 be-
döms två mål vara helt uppfyllda. Resultatmålet, som
för året uppgick till 6,5 %, ett genomsnitt de senaste
tre åren visar på 2,24 %. Resultatmålet är det vikti-
gaste för kommunen att nå framöver, för att kunna
uppnå soliditetsmålet 2019. Självfinansieringsgraden
av investeringar landar på 294,4 % och är därmed
råge uppfyllt. Soliditetsmålet är inte uppfyllt, men för-
bättras. Endast skattemålet är inte alls uppfyllt för
året. 

Sammanvägda bedömningen för 2016 är att Mun-
kedal har god ekonomisk hushållning.

Balanskravet innebär att för budgeten, när den be-
slutas, måste intäkterna överstiga kostnaderna. Skulle
resultatet när året är slut ändå vara negativt måste
detta kompenseras med överskott inom tre år. En ba-
lanskravsutredning genomförs årligen för att fastställa
om balanskravet är uppfyllt. Utredningen visar för året
att kommunen uppfyllde det lagstadgade balanskravet
med ett resultat efter balanskravsjusteringar på 39,0
mnkr.  

I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning har
kommunfullmäktige också beslutat om att, enligt sär-
skild lagstiftning, använda sig av resultatutjämnings-
reserv (RUR). Reserven avser att utjämna för
konjunktursvängningar. Lagstiftningen gäller från
2013. I riktlinjer framgår vid vilka förutsättningar av-
sättning till RUR får ske samt under vilka förutsätt-
ningar användning av reserven tillåts. För 2016
uppfylldes det lagstadgade balanskravet då resultatet
efter balanskravsjusteringar uppgick till 39,0 mnkr.
Detta resultat ställs mot 1 % av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag som gav ett överskott på 6,1 mnkr.
I riktlinjerna framgår att RUR endast får uppgå till 10
mnkr. För 2016 föreslås en ökning av avsättningen
med 3,9 mnkr och därmed är reserven uppe i maximal
avsättning.  

Kortfattad finansiell analys
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Året som har gått har präglats mycket, av att under
slutet av 2015 kom många nyanlända till Munkedals
kommun, vilket medförde att förskolor och skolor fått
utöka sina verksamheter både när det gäller lokaler
och resurser.

Skolorna mobiliserade ett mottagande vilket inne-
bar att eleverna snabbt kom in i klasser. Under året
har anställts modersmålslärare, studiehandledare och
lärare i Svenska som andra språk. Centrala elevhälso-
teamet har utökats för att kunna möta ett större antal
elever. 

Ett lokalt team har tillsammans med ett team hos
Skolverket tagit fram handlingsplaner i syfte att stärka
nyanländas lärande. 

Under sommaren har sommaraktiviteter erbjudits
nyanlända elever i grundskolan. Fokus var svenska
och matematik där studiehandledarna kunde se en
tydlig nivåhöjning på framförallt Matematik men även
i Svenska.

Förskola
Barnomsorgen har utökat sitt barnantal mycket under
året. Ökningen har skett inom förskoleverksamheten
medan fritidsverksamheten ligger kvar på ungefär
samma nivå. Detta har medfört att flera nya förskole-
avdelningar har öppnats i egen regi därtill kommer en
ny friförskola. Trots det är kön till förskolan hög ca 80
barn (december 2016). 

Unikum, en digital kommunikationsplattform, har
införts och implementerats på alla förskolor för att få
en lättare kommunikation mellan hemmet och försko-
lan. Förskolorna har arbetat med mattelyftet, en fort-
bildning som ges av Skolverket, och även varit med
och utvecklat den gemensamma Teknikplanen som
ska genomsyra hela verksamheten från Förskola till
Gymnasium.

Personaltätheten har ökat något i förskolan. Detta
till följd av riktade statsbidrag.

Grundskola
Grundskolan avslutade under året det sk PISA-pro -
jektet som har handlat om gemensam styrning och
ledning. Resultatet av projektet är en matematikplan
för ökad likvärdighet inom undervisningen och för att
höja resultaten. 

Det har arbetats mycket i ämnesnätverk eller sk
Röda-tråden-grupper. Det innebär ett kollegialt lä-
rande, inte bara inom egna skolenheten, utan också
utbyte med andra skolenheter. Det har också utförts
sambedömning av de nationella proven. Detta för att
få likvärdig bedömning och analys av elevernas kun-
skapsutveckling.

En satsning görs för att öka datortätheten i sko-
lorna, vilket inneburit att för årskurs 7 har alla en
egen dator att arbeta med.

Större delen av alla lärare har gått skolverkets
kompetensutvecklingsinsats ”Läslyftet” som syftar till
att öka måluppfyllelsen för alla barn. 

Antal elever i grundskolan ökar stadigt år från år.
Till stor del beroende på det ökade antalet nyanlända
barn vilket märks tydligast på Bruks- och Kungs-
marksskolan.

Gymnasiet 
Gymnasieungdomarna har blivit fler under året. Myc-
ket beroende på de många nyanlända ensamkom-
mande barnen. Antalet elever i egna kommunala
verksamheter har ökat med 22 elever mellan år 2015

Utbildning

 Fakta utbildning
Nyckeltal 2014 2015 2016

Nettokostnad (mnkr) 180,3 180,1 191,9

Nettokostnadsutveckling (%) 3,9 -0,1 6,6

Antal låg- och mellanstadieskolor 5 5 5

Antal högstadieskolor 1 1 1

 Antal barn per årsarbetare 
Nyckeltal 2014 2015 2016

Förskola 5,9 6,1 6,2

Pedagogisk omsorg 5 5,6 5,4

Fritidshem 21,7 20,5 21,5
Antal anställda enligt inlämnad SCB-statistik i okt 2016 med snitt antal barn i
verksamheterna

 Barnomsorg och fritidshem 
(antal barn) 2014 2015 2016

Fritidshem 425 452 450

Förskola 446 445 472

Köpta platser 5 8 12

Förskola i privat regi 7

Pedagogisk omsorg 26 26 27

Summa 902 931 968

Källa: Procapita. Antal barn är årssnitt.

 Grundskola 
(antal elever) 2014 2015 2016

Munkedalskolan 262 274 276

Bruksskolan 181 186 209

Centrumskolan 132 141 150

Hällevadsholms skola 91 89 85

Hedekas skola 109 107 111

Kungsmarksskolan 321 315 344

Summa 1 096 1 112 1 175

Källa: Årlig redovisning - avrundat elevantal per enhet, årssnitt- Procapita.
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och 2016. Efter många år av trångboddhet, flyttade
Kunskapens hus till Dingle under 2016.

Genomströmningen på gymnasiet är riktigt god.
81,4% av de elever som läser på ett högskoleförbere-
dande program tar examen inom tre år. 67,2% av ele-
verna på gymnasiet tar examen inom tre år och
74,1% tar examen inom fyra år. Hälften av dem har
grundläggande högskolebehörighet.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen har under de senaste åren ökat
mycket. Under året flyttade Kunskapens Hus hela sin
verksamhet från Munkedal till Dingle. 

I Dingle finns det goda förutsättningar för att bygga
funktionella individanpassade verksamheter. I och
med den stora ökningen av nyanlända elever, både
vuxna och ungdomar, har analyser och uppföljningar
visat ett stort behov av olika former av yrkesutbild-
ningar. De nya lokalerna har gjort det möjligt att
starta nya yrkesutbildningar, såsom fastighetsskötsel,
svets och ett omvårdnadsprogram som anpassats till
nyanlända.  

 Gymnasieskola 
(antal elever) 2014 2015 2016

Fristående annan kommun 46 53 52

Fristående egen kommun 10 11 10

Kommunal annan kommun 263 251 245

Kommunal egen kommun 66 82 104

Region annan kommun 2 4 8

Region egen kommun 10 7

Summa 397 408 419

Källa: Procapita snitt mars och oktober.

Krokodil Önnebacka förskola.
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IFO (Individ och Familjeomsorgen) är en del av so-
cialtjänsten som ser till att invånarna i Munkedals
kommun får det stöd som behövs, när det behövs och
utifrån den enskildes behov. Det finns flera olika delar
inom IFO där socialsekreterare arbetar med olika sor-
ters stöd. Vuxengruppen ger försörjningsstöd med
syfte att komma ut i egen försörjning och stöd gäl-
lande våld i nära relationer. Beroendemottagningen
ger stöd till både vuxna och ungdomar med beroende.
Barn och unga gruppen ger stöd till barn, ungdomar
och föräldrar, till barn utan vårdnadshavare, familje-
hem och ger stöd i familjerättsliga frågor. IFO har fa-
miljebehandlare som utför olika insatser i form av stöd
till barn, ungdomar och deras familjer. IFO arbetar ut-
ifrån alla människors lika värde.  

IFO har under 2016 ställts inför spännande utma-
ningar bl a i form av ny organisation, utveckling för
säker handläggning, övertagande av myndighetsutöv-
ningen för de ensamkommande barnen mm.  För
första året på länge har anmälningarna gällande barn
och unga sjunkit, totalt 218 (243) samt att färre ut-
redningar har inletts totalt 134 (149). Tillsynsmyndig-
heten IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)
granskade arbetet med att ta emot anmälningar kring
barn och unga samt vissa utredningar och gav ett
mycket gott betyg. 

Förebyggande arbete – målsättningar
barn och unga
Socialsekreterarnas roll inom barn och unga är att ut-
reda barns behov, att säkerställa att de får det stöd
som de behöver, se till att de får rätt vårdinsats så
som boende i familjehem eller i ett hem för vård och
boende (HVB) och följa dem under placeringen. 

I uppdraget ingår också att rekrytera, utreda och
handleda familjehem. Då antalet placerade barn fort-
satt är högt har verksamheten utökats. Detta också
för att kunna mer aktivt arbeta med att rekrytera nya
egna familjehem i stället för att köpa familjehem från
externa aktörer. En förskjutning har skett under året
från placering av barn i institution till familjehem. An-
talet placerade barn har legat på en hög nivå under en
längre tid. Målsättningen är att fler barn har återför-
enats med sina vårdnadshavare.

Öppenvårdsverksamheten startades upp under
2016, där ungdomar, föräldrar och familjer kan få stöd
av familjebehandlare under eller efter utredning med
olika insatser som familjebehandling, familjestödjande
samtal, barnsamtal, föräldrasamtal. Familjebehand-
larna utför också observationer som ett komplement i
barnavårdsutredningar vilket innebär att familjer inte
behöver bo på institution. Utredning kan nu genomfö-
ras på hemmaplan, i de fall familjen bedöms kunna bo
hemma.

Förebyggande arbete –
målsättningar vuxna
Ett förebyggande arbete startades upp under 2016 av-
seende att få ut människor ur långvarigt försörjnings-
stöd till annan försörjning. Detta har resulterat i en
minskning med 20 hushåll, målet var 14 hushåll. Ar-
betet med försörjningsstödet har för första gången på
många år resulterat i lägre kostnader. De unga vuxna
som idag har försörjningsstöd är de som har någon
form av arbetshinder. Arbetsföra unga vuxna har idag
sysselsättning i Munkedals kommun.

Beroendemottagningen arbetar för att kunna ge
mer stöd på hemmaplan och på samverkan med andra
närliggande kommuner. En av socialsekreterarna arbe-
tar mot unga vuxna och har haft information i gymna-
sieskolorna som en del i förebyggande arbete mot
droger/beroende.

Individ- och familjeomsorg

 Fakta Individ- och familjeomsorg 
Nyckeltal 2014 2015 2016

Nettokostnad (mnkr) 40,3 51,6 56,0

Nettokostnadsutveckling (%) 31,3 28,0 8,5

Antal orosanmälningar barn 275 243 218

Antal barn med institutionsvård 18 22 17

Antal vårddygn på institution (barn) 2 586 3 614 2 711

Antal familjehemsplaceringar 

(kommunens regi) 14 17 21

Antal familjehemsplaceringar 

(köpt plats) 14 14 15

Totalt antal hushåll med ekonomiskt 

bistånd (st) 205 222 238

För första året 
på länge har anmälningar 
gällande barn och unga 

sjunkit 

”

”
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Avdelning Vård och äldreomsorg är till för personer
som har behov av stöd, omsorg och vård. Över 300
anställda utför sitt arbete inom verksamheterna hem-
tjänst, vård- och omsorgsboende, hemsjukvård,
rehab, dagverksamhet och anhörigstöd.

Äldreomsorg i förändring
Befolkningen i Sverige lever längre än tidigare. En stor
grupp bland de äldre har ett omfattande vård- och
omsorgsbehov, bl a de med demens. Kommunen
måste planera för det växande behovet av vård och
omsorgsboende och bygga utifrån de boendes behov
men också göra lokalerna funktionella för de som ska
arbeta där. Just nu pågår ett sådant arbete som kom-
mer vara i fokus under lång tid framöver. Kommunfull-
mäktige har fattat ett inriktningsbeslut som innebär
att minska från fem till tre äldreboende i kommunen.
Några omoderna boende kommer avvecklas, andra
byggs om och förbättras och ett helt nytt äldrecenter
planeras. Men strukturförändringen handlar inte bara
om vård- och omsorgsboende, det handlar om fler
mötesplatser, välfärdsteknologi, intern och extern
samverkan, nya arbetssätt etc. Flera åtgärder är
redan genomförda, andra pågår eller förbereds.

Välfärdsteknologi får allt större betydelse inom
kommunens äldreomsorg för att ge bättre service och
samtidigt hålla ner kostnaderna. Exempel på teknik
som idag är digitala trygghetslarm, tillsyn via webbka-
mera på natten, GPS-larm, nyckelfria lås, hotell-lås på
boenden, mobil dokumentation mm. 

Samverkan med andra vårdgivare är nödvändig för
att kunna ge de mest sjuka äldre en säker vård och
omsorg med god kvalitet. En lokal närsjukvårdsgrupp
har bildats tillsammans med Närhälsan och Vårdval
Rehab i syfte att kunna erbjuda en bättre och mer
sammanhållen vård och omsorg. Ett annat exempel är
Samverkande sjukvård vilket innebär att hemsjukvår-
den samarbete med 1177 och ambulansverksamheten
med målsättning att skapa trygghet för befolkningen. 

Bemanning och rekrytering
En utav de största utmaningarna är kanske ändå att
kunna behålla och rekrytera personal med rätt kompe-
tens. För att säkra behovet av kompetensförsörjning
pågår flera viktiga satsningar. Strategier för att kunna
erbjuda heltidsanställningar prövas och ca 40 fler
medarbetare inom äldreomsorgen har kunnat erbju-
das heltid. Bemanningsenheten har flyttats organisa-
toriskt till kommunövergripande nivå, i syfte att kunna
arbeta mer strategiskt med bemanningsfrågor. Projek-
tet ”Ung Omsorg” har startat som ska leda till att
skapa meningsfulla möten mellan generationer när
ungdomar besöker och erbjuder de äldre på äldrebo-
enden olika aktiviteter. Ett första extrajobb för ungdo-
mar som kan locka till att se vård- och omsorg som
ett framtida yrkesval. I samarbete med Kunskapens
Hus pågår en valideringsutbildning för outbildade vika-
rier som innebär att det till sommaren kommer finnas
24 fler utbildade undersköterskor tillgängliga för ar-
bete. En handledarutbildning har genomförts och en-
heterna inom äldreomsorgen har under året tagit
emot 70 elever, vilket också är ett värdefullt rekryte-
ringsunderlag. 

Framgångsrikt arbete
Trots ansträngd ekonomi, ökade krav och rekryte-
ringssvårigheter har chefer och medarbetare med
stort engagemang utfört ett mycket framgångsrikt ar-
bete. Kommunen har fått mycket positiv uppmärk-
samhet, bland annat för det fina resultatet i i
brukarundersökningen där hemtjänsten hamnar som
nr 7 i rankingen för hela Sverige. Hemtjänstens arbete
med matlagning i hemmet är uppmärksammat och
verksamheten har tagit emot studiebesök från många
kommuner. Det aktiva samarbetet med seniornätver-
ket har uppmärksammats i hela Sverige och i somras
var Äldreminister Åsa Regnér på besök för att ta del
av hur kommunen arbetar med äldreomsorgen. 

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan äldreom-
sorgen och landstingens hälso- och sjukvård. Det
krävs därför lösningar för att kommunerna och lands-
tingen ska kunna samarbeta och fördela ansvaret för
äldres vård och omsorg mellan sig, och på så sätt sä-
kerställa kvaliteten samt minimera de totala kostna-
derna.

Vård- och äldreomsorg

 Fakta Vård- och äldreomsorg 
Nyckeltal 2014 2015 2016

Nettokostnad (mnkr) 123,1 134,1 134,5

Nettokostnadsutveckling (%) 9,9 9,0 0,3

Antal platser särskilt boende 31 dec 129 129 119

Antal korttidsplatser 31 dec 13 13 13

Antal vårdtagare hemtjänst 190 188 195

Antal beviljade hemtjänsttimmar 90 587 97 901 90 935

Antal verkställda hemtjänsttimmar 78 122 84 153 83 271 

Antal särskilda boenden 5 5 5

nytt äldrecenter ” ”
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Kultur-och fritid arbetar på bred front med läsfräm-
jande åtgärder, kulturarv, offentlig miljö, gemenskaps-
främjande evenemang och våldsförebyggande arbete.

Bibliotek
Biblioteket har under året framgångsrikt arbetat med
barn- och pensionärsgrupper för att främja det livs-
långa lärandet. Från sagostund till författarbesök rik-
tad mot tonåringar till bokcirklar för barn och vuxna,
bio på skolloven och IT-café. Verksamheten har också
genomfört aktiviteter som ”Språkpuffens dag” som
uppmärksammades med teater för förskolebarnen
samt ”Pop up-bibliotek” på Saltkällans badplats. Under
hela sommaren pågick också ”Sommarboken” för alla
barn mellan 8-12 år. Under december fanns för första
gången en julkalender som blev populär hos både
stora och små. 

En viktig  del har varit ökat samarbete med sko-
lorna. Barn-och ungdomsbibliotekarien har kunnat öka
sin närvaro på skolorna. Invigning av Medborgarcent-
rum och renovering av bibliotekets lokaler har slut-
förts, vilket har skapat en viktig och naturlig
mötesplats för alla kommunens invånare. Utlånings-
siffrorna talar sitt tydliga språk. I samband med om-
byggnationen har det införts självservicemaskin för
utlån.

Under året har 72 043 böcker lånats ut, siffran är
exl. e-media. Det innebär en utlåning på huvudbiblio-
teket med 6,95 böcker per invånare. Utlåningen har
ökat med 7 % totalt från 2015, som var ett rekordår,
och siffran för barnböcker har en ökning med 24 %.

Kultur
Kulturarven Lökeberg, Stenehed och Torp är viktiga
platser som bärare av en unik kultur och markerar
bygdens värde bakåt i tiden och även som värde för
besöksnäringen. Där hällristningen på Lökeberg är ett
exempel.

Det gångna året har 22 kulturella program såsom
musik och föreläsningar erbjudits vuxna invånare. To-
talt har 1 367 personer deltagit vilket innebär att det i
genomsnitt har lockats 62,1 besökare per arrange-
mang. För barn och ungdom har 12 arrangemang ge-
nomförts framför allt på sport- och kulturlov (tidigare
höstlov) med sammanlagt 362 besökare. Kulturplane-
ten med olika aktiviteter har genomförts under 5
dagar på sommaren för 12 st socioekonomiskt utsatta
barn. Detta med stöd från Folkhälsorådet. 

Skolorna, från förskoleklass till åk 9 har genom
”Skapande skola” tagit del av kulturella arrangemang
och pedagogiska insatser. Förskolebarn och vissa års-
kurser har utöver detta erbjudits kulturarrangemang.

För kultur i offentlig miljö har konstverk installerats
vid Hällevadsholm skola och arbete har påbörjats vid
Hedekas torg. 

Kommunen har 19 kulturföreningar och har genom-
fört flertalet arrangemang. I flera fall i samverkan
med kommunen. Under 2016 genomfördes 698 st kul-
turprogram, 194 st studiecirklar och 74 st annan folk-
bildningsverksamhet.

Ung Fritid
Ung Fritids verksamhet har under året kopplats star-
kare till kommunens högstadieskola.  

Idag arbetar fritidsledare kvällstid på fritidsgården
och dagtid i elevcaféet på högstadieskolan.

På fritidsgården har verksamheten utvecklats på ett
mycket positivt sätt och har en betydligt större ung-
domskrets än tidigare. Här samlas nu föreningsaktiva
med icke-föreningsaktiva, nytillkomna invånare med
ortsfödda, flickor som pojkar. Fortfarande är övervä-
gande delen av besökarna pojkar men antalet flickor
har ökat sakta men säkert. Besöksantalet har ökat
med c:a 30%.

Under sommaren erhöll 64 ungdomar feriepraktik.
Mertalet av praktikplatserna finns inom kommunens
egna verksamheter, till det kommer praktik hos två
privata företagare och föreningslivet har bidragit med
12 platser. 

Fritid och turism
Munkedal är en kommun med ett mycket rikt för-
eningsliv med ca 135 registrerade föreningar. Antalet
föreningar som får föreningsbidrag uppgår till 75 st.

2016 års fritidspris tilldelades Johan Sörekling,
Munkedals IF. Priset för årets ungdomsledare delades
mellan Robbie Speers och Simon Thorén i Valhalls
Boxningsklubb och priset till årets föreningsledare gick
till Peter Kristiansson, Hedekas IF. Kommunen har en
helårsöppen turistbyrå, sedan fem år belägen i Håby.
Turistbyrån har mellan 5 – 6 000 besökare varje år.

Kultur och fritid 

Popup bibliotek.
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Munkedals kommun undersöker tryggheten i samhället

Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår, men
också hur hälsan utvecklas och hur den fördelar sig
mellan olika grupper i samhället. En god hälsa har inte
bara betydelse för enskilda människors välbefinnande
och livskvalitet, utan även för samhällets utveckling
och ekonomiska tillväxt. 

Folkhälsoarbete syftar till att förbättra hela befolk-
ningens hälsa. Förutsättningarna för en god hälsa på-
verkas av våra levnadsvanor, våra livsvillkor och den
omgivande miljön. 

Viktiga händelser
Under året har kommunen arbetat tillsammans med
polisen och genomfört en trygghetsundersökning. Syf-
tet med trygghetsundersökningen är att lyssna in vad
invånarna upplever är viktigt för att de ska känna sig
trygga och säkra i sin närmiljö. Undersökningen visar
att buskörning och fortkörningen upplevs vara de stör-
sta problemen och detta har resulterat i att kommu-
nen och polisen skapat medborgarlöften att arbeta
med detta. 

2016 genomfördes en drogvaneundersökning bland
skolungdomar. Undersökningen görs vart tredje år i
årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Årets mätning
visar att färre ungdomar röker och använder narkotika
i kommunen än genomsnittet i Västra Götaland, men
däremot är det fler yngre ungdomar som dricker alko-
hol och blir bjudna på alkohol av sina föräldrar. 

Under 2016 sammanställde kommunen också en
Välfärdsredovisning som beskriver befolkningens lev-
nadsvillkor och hälsa. Redovisningen pekar på utma-
ningar som kommunen har när det gäller att arbeta
med få elever att fullföljda studier och få fler elever
som läser vidare till högre studier, samt ohälsotal,
övervikt och fetma bland befolkningen. Sammanställ-
ningen visar även på positiva sidor som att det sker
färre brott i kommunen än i riket och att det är mer
ovanligt att man utsätts för hot om våld. 

Folkhälsopolitiska rådet i Munkedals kommun har
under året bidragit med ekonomiska medel till ett fler-
tal olika projekt och insatser, bland annat utbildning i
vägledande samspel (ICDP) för personal som möter
barn och familjer, webbaserat anhörigstöd, idrotts-
skola för barn samt lovaktiviteter för socioekonomiskt
utsatta barn.

Varje år delar folkhälsopolitiska rådet ut ett folkhäl-
sopris till någon som gjort en särskild insats för folk-
hälsan i kommunen. 2016 delades priset mellan
Emma Torén för hennes arbete med en ideell fritids-
gård i Dingle, och Svarteborgs FK för deras engage-
mang för bygden. 

Folkhälsomål
Folkhälsopolitiska rådet pekar inför varje budgetår ut
ett antal prioriterade områden som särskilt ska vara i
fokus. Under 2016 var dessa områden:

˝ Drogförebyggande arbete.

˝ Barn i riskzonen.

˝ Förebyggande arbete riktat mot barn och ung-
domar. 

˝ Projekt inom försörjningsstöd mot vuxna.

˝ Hälsofrämjande livsstil. 

Totalt beviljade folkhälsopolitiska rådet drygt 0,4
mnkr för utvecklingsarbete inom dessa områden. Med-
len beviljades till både kommunala och externa verk-
samheter. 

Framtid
Resultaten från drogvaneundersökningen och Välfärds-
redovisningen visar att kommunen har utmaningar
framför sig när det gäller levnadsvanor, men också
kring strukturer i samhället som påverkar livsstil. Den
samlade bild kommunen har över invånarnas hälsa nu
ligger till grund för planer och strategier de kommande
åren med frågor som rör goda uppväxtvillkor och goda
levnadsvanor kommer att vara i fokus framöver.

Folkhälsa

 Fakta Folkhälsa 
Västra Västra

Munkedal Götaland Munkedal Götaland
Nyckeltal 2013 2013 2016 2016

Elever som röker i åk. 9 (%) 17 14 6 11

Elever som intensivkonsumerar alkohol i åk. 9 (%) 17 11 14 8

Elever vars föräldrar bjuder på alkohol i åk. 9 (%) 24 28 28 22 

Elever som någon gång använt narkotika i åk. 9 (%) 6 7 3 6

Polisens brottsförebyggande arbete.
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Munkedals kommun ligger i tillväxtzonen mellan Göte-
borg och Oslo med E6 motorväg som en länk mellan
dessa storstadsregioner. Trafikflödet på E6 är i dygns-
medeltal på året ca 20 000 fordon. Ett strategiskt läge
som erbjuder närhet till både stad, kust och land för så
väl boende, besökare som näringsliv. Kommunen till-
hör en större arbetsmarknadsregion där Uddevalla, Vä-
nersborg och Trollhättan ingår samt flera av
kustkommunerna i norra Bohuslän. 

Inpendling
Munkedals kommun är en pendlingskommun. Det be-
tyder att många har valt att bosätta sig i kommunen
av andra skäl än att arbetsplatsen finns där. Cirka 2
000 invånare pendlar dagligen till en anställning i en
annan kommun. Det pendlas också in till Munkedal
från andra kommuner. Cirka 1 200 personer pendlar
dagligen in till kommunen från en annan kommun i
vårt närområde. Vanligaste är att pendling sker både
till och ifrån Uddevalla.

Som boendekommun har Munkedal ett varierat
utbud, allt från ett kustnära boende på Tungenäset till
ett boende för dem som föredrar att bo på landsbyg-
den. I kommunen finns centralorten Munkedal samt
de tre mindre orterna Dingle, Hällevadsholm och He-
dekas. Här erbjuds grundläggande kommersiell ser-
vice som Post, kontanthantering, paketutlämning och
övriga ombudstjänster. Denna goda service är möjlig
tack vare att varje ort har sin dagligvarubutik och
drivmedelsstation.

Företagande
Näringslivet i Munkedals kommun är varierat med sina
cirka 1 325 aktiva företag. Arctic Paper är det största
företaget med drygt 300 anställda, men i övrigt domi-
neras näringslivet av fåmans företag inom flertalet
branscher där bygg och handeln är de största utifrån
antalet aktiva företag och tillverkning utifrån antalet
anställda.

Näringslivet har en stor spridning i geografin och
präglas av en stark entreprenörsanda. 86 % av före-
tagen har färre än 5 anställd. Endast 5 % har 10 eller
fler anställda.

Flera av företagen har under senaste åren utsetts
till gasellföretag av Dagens industri. År 2016 tog nä-
ringslivet i Munkedals kommun tredje platsen i ”Synas
Bästa Tillväxtindex” i Västra Götaland. Bästa Tillväxt
delas ut till de kommuner som har störst andel aktie-
bolag som ökar omsättningen, nyanställer och går
med vinst. Sedan 2012 har kommunen klättrat från
placeringen 48 av 49 kommuner i Västra Götaland, till
tredjeplatsen 2016. 

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har
visat på en nedåtgående trend för Munkedals kom-
mun. Plats 235 av 290 kommuner 2016. De senaste
fem åren har Munkedals kommun tappat i rankingen.
Samma nedåtgående trend gäller för de flesta kom-
muner i Fyrbodal. 

Näringslivs och landsbygdsutveckling 2016

 Företagens senast redovisade resultat
Antal företag 

Redovisat bokslutsresultat i Munkedals kommun

Årets resultat över 1 miljon kr 49

Årets resultat över 10 miljoner kr 3

Ökat antalet anställda med > 10 % 61

Ökat nettoomsättningen > 100 % 22

Nettoomsättning > 50 miljoner kr 37

Nettoomsättning > 50 miljoner kr 37
Källa: UC

 Antal aktiva företag i Munkedals kommun 
År 2014 2015 2016

Aktiebolag 416 458 468

Bostadsrättsförening 9 9 9

Ekonomisk förening 20 22 24

Enskild firma 389 357 350

Filial 1 1 2

Handelsbolag 50 38 39 

Idéell förening 1 1 1

Kommanditbolag 13 10 11  

Totalt 900 897 905

Källa: Bolagsverket.  Tabellen visar endast enskilda firmor registrerade hos
Bolagsverket. Det tillkommer ca 420 enskilda firmor som endast är registre-
rade hos Skatteverket.
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Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetslivsin-
riktade rehabiliterings-, tränings- och prövningsplatser
för personer som står långt ifrån den reguljära arbets-
marknaden samt sysselsättningsplatser för personer
med socialmedicinska och fysiska funktionsnedsätt-
ningar. Enheten har ett tätt samarbete med Individ-
och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen och FINSAM
(finansiellt samordningsförbund är en lokal finansiell
samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, kommun och landsting/region) samt de vård-
givare som individen är i kontakt med för att hitta
gemensamma vägar och strategier för individen att
komma vidare. 

För ökade arbetsmarknadspolitiska insatser mot
ungdomsarbetslöshet tillsatte regeringen, 2014, en
delegation (DUA). För Munkedals del innebär DUA att
befinligt samarbete mellan arbetsmarknadsenheten,
Arbetsförmedling och kommunens Individ- och Famil-
jeomsorg nu fördjupas. Detta genom bl a att handläg-
gare från dessa verksamheter regelbundet

tillsammans möter unga vuxna i syfta att ge vägled-
ning enligt DUA´s intention. Inför 2017 har DUA´s lo-
kala avsiktsförklaring reviderats med fokus på
målgruppen unga nyanlända och att hitta sätt att
stödja och korta deras väg till arbete eller studier till-
sammans med nämnda samarbetspartner. 

Ett projekt är också uppstartat, finansierat av folk-
hälsorådet, där unga personer erbjuds gruppaktivite-
ter i syfte att bryta isolering, identifiera hemmasittare
och skapa en arena där det erbjuds ett socialt sam-
manhang där man i egen takt får växa i möte med
andra. Sammanhanget kallas No Limits och under
våren 2017 kommer deltagarna att få möjlighet till ut-
ökad kunskap kring myndigheters funktioner, arbets-
marknad och samhällssystem. 

Arbetsmarknadsenheten har under hösten 2016
även funnits med i ett projekt kring ökad kunskap om
Arbetsintegrerade sociala företag med FINSAM som
projektägare. 

Arbetsmarknad

Svetsare kunskapens hus.
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Kommunen arbetar med mottagning och introduk-
tion för flyktingar, samt verkar för samordning och ut-
veckling av kommunens integrationsarbete. Under
2015 tog Munkedals kommun emot ett stort antal
flyktingar och öppnade evakueringsboenden samt bo-
enden för ensamkommande barn. Migrationsverket
hade tre asylboenden i Munkedals kommunen. Under
2016 avtog antalet ensamkommande barn helt. Det
stora inflödet av barn och unga kom att upphöra och
istället handlar ökningen av nyanlända personer om
personer som fått uppehållstillstånd. I kommunen rus-
tade man upp, från hösten 2015 och fram till hösten
2016,  boenden för ensamkommande barn. 

Kommunens integrationsverksamhet arbetar med
mottag av nyanlända personer med uppehållstillstånd.
Bland annat finns arabisktalande personal tillgängliga i
medborgarcentrum i kommunhuset. Här bistår perso-
nal med att lotsa nyanlända rätt bland myndigheter.
Nära samarbete med individ- och familjeomsorgen
sker för att ge nyanlända bästa start i sin kommun. 

Under året har man arbetat med att utveckla Mö-
tesplats språkcafé, en mötesplats i centrala Munkedal.
Här samlas många nyanlända men också icke nyan-
lända svenska personer och tar del av olika teman
som erbjuds. Under året har språkundervisning skett,
religionskunskap, filmvisning och bokläsning. Mö-
tesplatsen samarbetade också med föreningen Fram-
tid Munkedal som arrangerade luciafirande. Under
hösten startade också en grupp för kvinnor, en mö-
tesplats i mindre skala där matlagning var fokus. Mö-
tesplatser sker på flera ställen i kommunen. Nämnas
kan också mötesplats Hedekas. Samtliga mötesplat-
serna fortsätter 2017.

Under senare delen av 2016 påbörjades arbetet
med ”samhällsguide” som handlar om att personer
kan ställa upp med sin tid för att möta nyanlända och
bidra till att komma in i samhället. ”Samhällsguide”
kommer etableras under 2017. 

Kommunens integrationsarbete hanterar också lag-
kravet och avtalet som säger att varje kommun måste
ta emot ett visst antal nyanlända och ge dessa bostad.
Munkedals kommuns anvisningstal är 13 och innebär
att det är 13 personer som anvisas till kommunen.
Detta ställer krav på bostadslösning. Bostadsförsörj-
ningen för anvisade personer leds från Integrationsen-
heten i samarbete med det kommunala bolaget
Munkbo. 

Boendena för ensamkommande barn hade stora ut-
maningar under första halvåret av 2016, där progno-
serna visade att fler ensamkommande skulle komma.
Det innebar att två nya boenden öppnades i Dingle.
Sommaren 2016 hade Munkedals kommun 4 boenden
för ensamkommande. Där kommunen inte själva
kunde ta emot i boenden placerade kommunen barn i
familjehem och externa boenden. 1 december 2016

stängdes ett av boendena i centrala Munkedal, de som
bodde där flyttade till boendet i Dingle. Ett boende
gjordes om till ett så kallat stödboende. Stödboende
innebär ett boende som är mer självständigt och såle-
des inte heller behöver samma personaltäthet. Inför
2017 ser boendedelen på Integrationsenheten ut att
inte expandera mer.

Integrationsarbetet har tagit en ny fas där man inte
längre rustar för akuta situationer där flyktingar med
kort varsel kommer till kommunen. Framöver är fokus
på att jobba med integration av de personer som nu
får uppehållstillstånd.

Integration

 Antal ensamkommande barn 
(per december) 2014 2015 2016

Eget HVB 12 46 26

Köpt HVB 2 10 6

Köpt familjehem 1 10 15

Privat familjehem 0 15 13

Utsluss 6 9 8

Placerad i annan kommun 1

Stödboende 0 10  

SUMMA 21 91 78

Invigning Mötesplats Café Forum 23 mars 2016. 
Foto: Lotta Karlsson Munkedals kommun.

Integration. Foto: xxxxxx

211



Årsredovisning 2016
Kommmunens verksamhet

21

Munkedals kommun

Viktiga händelser
Kommunen har antagit nya lokala miljömål. Dessa mål
gäller för perioden 2017-2019. Miljömålen har tagits
fram av miljönämnden i mellersta Bohuslän, en sam-
verkan mellan Munkedals, Lysekil och Sotenäs kom-
mun i samarbete med förvaltningen. Miljömålsarbetet
bygger på 15 nationella miljömålen. Målen för Munke-
dal är tio inom 4 huvud områden:

˝ Hållbar livsstil

˝ Biologisk mångfald

˝ God vattenstatus

˝ Hållbar energikonsumtion

De kommunala bolagen ska också följa dessa miljö-
mål. Kommunfullmäktige har även antagit en miljöpo-
licy för hela koncernen.

Miljömål
Handlingsplanen för miljömålsarbetet har delats in i
fyra huvudgrupper – Hållbar livsstil, Biologisk mång-
fald, God vattenstatus och Hållbar energikonsumtion.
Dessa har i sin tur delats in i inriktningsmål:

Hållbar livsstil handlar om att främja ett hållbart
beteende och erbjuda en hälsosam livsmiljö. Munke-
dals kommun ska:

v Främja ett hållbart beteende via utbildning och
information

v Erbjuda invånare och turister en hälsosam livs-
miljö

v Se demokrati, delaktighet och inflytande som
viktiga medel i arbetet för hållbar utveckling

Under året har det arbetats med landsbygdsutveck-
ling, upphandlingar, avfallssortering (Rambo), utök-
ning av återbruk på återvinningscentraler (Rambo).
Dessa satsningar har bidragit till bättre resursutnytt-
jande.

Biologisk mångfald handlar om att ha kunskap om
och att hänsyn tas vid planering och exploatering av
kommunens naturmiljöer. Munkedals kommun ska:

v Ha god kunskap om och kommunicera om kom-
munens naturmiljöer

v Ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid plane-
ring och exploatering

Under året har det arbetats med naturmiljöutred-
ningar i detaljplanearbetet, skogsvård mm. Dessa
satsningar har bidragit till att få bättre kunskap om
den lokala naturen.

God vattenstatus handlar om att ha kunskap om
och verka för den marina miljön samt en god grund-
och dricksvattenförsörjning. Munkedals kommun ska:

v Ha god kunskap om kommunens marina miljö

v Verka för god marin livsmiljö

v Verka för god grund- och dricksvattenför-
sörjning

Under året har det arbetats med vattenskyddsom-
råden, va-strategi och åtgärdsprogram för bättre vat-
tenstatus samt åtgärder på ledningsnät och i
va-anläggningar. Dessa satsningar har bidragit till för-
bättrad kunskap och bättre vattenmiljö.

Hållbar energikonsumtion handlar om att minska
energiförbrukningen, öka andelen förnybar energi och
främja klimatsmarta transporter och kommunikation.
Munkedals kommun ska:

v Minska energiförbrukningen

v Verka för att andelen förnybar energi ökar

v Främja klimatsmarta transporter och kommuni-
kationer

Under året har det arbetats med att minska energi-
förbrukningen i kommunens byggnader, minska bero-
endet av fossila bränslen och öka antalet kommunala
miljöbilar. Dessa satsningar har bidragit till mindre ut-
släpp av växthusgaser etc.

Framtid
Ytterligare minskad energiförbrukning och klimat-
smarta transporter liksom ökad sortering av avfall är
angelägna frågor för de kommande åren.

Den totala energiförbrukningen har minskat med ca
25 % sedan 2009. En del av minskningen är att rela-
tera till höga årsmedeltemperaturer men delar beror
på vidtagna åtgärder.

Miljöredovisning 2016

 Total energiförbrukning i Kommunen och Munkbo (exkl fordon)
(kWh) 2009 2014 2015 2016

Oljeförbrukning 1 600 000 202 000 194 000 223 000

Elförbrukning 7 894 000 7 710 000 7 750 000 8 021 000

Fjärrvärme 9 418 000 5 482 000 5 573 000 6 199 000

Pellets 1 130 000 945 000 1 003 000 918 000 

Totalt 20 980 000 14 339 000 14 520 000 15 361 000
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Samhällsekonomisk utblick
Källa: SKL oktoberrapport

Utveckling av svensk ekonomi har varit positiv de se-
naste åren, med stigande produktion och sysselsätt-
ning och vikande arbetslöshet. En återhämtning har
skett av den svenska ekonomin sedan finanskrisens
utbrott hösten 2008. 

Inflationen har varit låg vilket beror på sjunkande
räntor och svagare utveckling av råvaru- och energi-
priser men också på att lönerna ökat mindre än nor-
malt.  Mellan 2008 och 2016 ökade konsumentpris-
index (KPI) endast med 0,6 % i genomsnitt per år. 

Befolkningsprognosen för 2016 förändras då Migra-
tionsverket nedreviderar antalet asylsökande till 34
500 asylsökande i år jämfört med 100 000 i tidigare
prognos. Mängden asylsökande för efterföljande år
har justerats ned jämfört med tidigare bedömningar.
Nedrevidering gäller även för antalet ensamkom-
mande flyktingbarn. Från 18 000 ensamkommande
flyktingbarn (i föregående prognos) till 3 000. Till-
strömningen även efterföljande år har justerats ned i
betydande grad.

Den svaga tillväxten internationellt medför svagare
svensk export. Detta trots att den svenska kronan för-
svagats med ca 10 % de senaste åren, vilket borde
haft en positiv effekt. Federal Reserve (FED) höjde
under slutet av 2016 styrräntan. Ett år efter senaste
höjningen. Efter denna höjning stärktes dollarn. Under
kommande år förväntas räntehöjning ske vid tre höj-
ningar. Den svenska centralbanken har haft ambition
att hålla kronan svag och därigenom öka möjligheten
till att få upp inflationen till 2 %. Riksbanken beräknas
höja styrräntan under kommande år och mot slutet av
nästa år nå 0 %. Bedömningen är att räntorna nått sin
lägsta nivå och att utveckling nu kommer att ske mot
mer normala räntenivåer. Denna uppgång prognosti-
ceras gå långsamt, förmodligen flera år. Riksbanken är
fortsatt försiktiga vilket gör att svenska kronan hålls
svag. 

Det är mycket tack vare inhemsk efterfrågan som
svensk ekonomi tagit fart, vilket hänger samman med
växande investeringar. Detta för både byggnadsinve-
steringar och bostadsinvesteringar. Inför kommande
år bedöms också kommunsektorns investeringar att
öka. Utvecklingen av offentlig konsumtion har också
spelat en stor roll för svensk ekonomi. Både kommu-
nal och statlig konsumtion ökade kraftigt under året,
detta till följd av det stora antalet asylsökande. 

Utvecklingen av antalet sysselsatta samt arbetade
timmar har stadigt ökat tack vare den inhemska efter-
frågan. Det har underlättats av antalet personer i ar-
betskraften ökat kraftigt. Mycket pekar framåt på
ökad brist av utbildad arbetskraft, framförallt i offent-
lig sektor. Arbetslösheten har minskat för arbetskraf-

ten i åldern 20-64 år men den är mycket ojämnt för-
delad. För inrikesfödda sjunker arbetslösheten medan
gruppen utrikesfödda har den knappt förändrats alls.
Den förutspådda snabba verksamhetsökningen inom
kommuner gör att antalet arbetade timmar i kommu-
nerna kommer att öka. Mycket snabbare än för övriga
sektorer, undantaget byggnadsverksamheten som
kommer upp i samma ökning. 

Den starka sysselsättningstillväxt som följer av den
pågående konjunkturförstärkningen är huvudförkla-
ringen till att skatteunderlaget vuxit de senast åren.
Inför nästa år kommer denna att dämpas när syssel-
sättningsökningen inte sker i lika snabb takt. Efter
2017 förutspås ökningstalen för skattekraftsunderla-
get i reala termer låg utveckling. Detta beror på för-
svagad utveckling av sysselsättningen. Med
ekonomins återgång till konjunkturell balans mattas
sysselsättningsökningen efter 2017 samtidigt som
grundavdragen ökar snabbare. 

Statliga kostnader övertas 
av kommunerna
Just nu har staten höga kostnader för att hantera det
stora antalet asylsökande. I takt med att antalet asyl-
sökande minskar lättar trycket på de statliga kostna-
derna. När de asylsökande får uppehållstillstånd
övergår en stor del av ansvaret till kommuner och
landsting som därmed får en ökad ekonomisk belast-
ning då de statliga bidragen upphör. Sveriges kommu-
ner och Landsting påvisar att kommunerna borde
fortsätta få ersättning för kommunernas faktiska kost-
nader. Statliga beslut ska finansieras fullt ut. Under
flera år släpar dessutom ersättningar från staten till
kommunerna. Nytt system införs från Migrationsverket
för att minska på administration som tidskrävande,
manuella, ansökningsförfaranden. I samband med det
sänks också ersättningen till kommunerna. 

För Munkedals del pågår flyktingmottaget går enligt
plan och de gällande överenskommelserna som kom-
munen har. I bokslut 2016 har kommunen en fordran
på Migrationsverket motsvarande 30 mnkr. Kommu-
nen håller nu på att ställa om verksamheten inför för-
ändrade ersättningsnivåer. Hur kommunens kostnader
kommer att se ut framöver är svårt att överblicka men
trycket är idag högt på flera av verksamheterna, fram-
förallt inom skolan.

Högt tryck på investeringar 
i kommunerna
Sveriges kommuner och landsting beskriver i oktober-
rapporten 2016 om hur investeringstrycket fördubb-
lats de senaste åren i Sveriges kommuner och
framöver väntas investeringarna fortsätta öka. Störst
tryck har de kommuner som har en ökad befolkning

Omvärldsanalys
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och exploaterar nya områden samt nya verksamhets-
lokaler mm. Men ett ökat tryck gäller också då en stor
del av lokaler och anläggningar byggda under -60-
och -70 talet nu behöver ersättas/renoveras.

Framåt leder detta till ökade avskrivningar, ökad
skuldsättning och försämrat finansnetto. Det innebär
att en allt mindre del av resurserna kan användas till
den löpande verksamheten. Med de kraftigt ökade in-
vesteringarna kommer framöver kommer det att krä-
vas att det budgeterade resultatet höjs från 2 % till
3-5 % för att t.ex. bibehålla soliditeten. Kommunin-
vest beskriver motsvarande scenario där de noterar
det omfattande investeringsbehovet framöver för
kommunsektorn. Kommunerna ökade sin låneskuld
med närmare 50 mdkr under 2015. Ökningstakten
verkar stanna upp något 2016 kommer behovet att fi-
nansiera investeringar med extern finansiering att öka
framöver.   

Munkedals investeringsvolym på ca 20 mnkr för
2016 ligger på en låg nivå. Inför kommande budgetår
ser förvaltningen att det finns ett uppdämt behov av-
seende investeringar. Ett principbeslut är också anta-
get om att minska på antalet särskilda boenden
samtidigt bygga ett nytt detta för att effektivisera
verksamheten. Det är viktigt att kommunen framöver
tar höjd för ökade avskrivningarna. Vilket innebär att
en allt mindre del av de tillgängliga resurserna kan
användas till den löpande verksamheten. I dagsläget
är räntorna låga men aviseringar visar på en ökning
av räntorna inom ett par år. Investeringsbehovet kom-
mer att innebära en fördubbling av låneskulden samt
kommer att påverka kommunens finansiella ställning.

Diskussioner om kommunens mål för god ekono-
misk hushållning behöver ses över när investerings-
takten skruvas upp. Med de kraftigt ökade
investeringarna framöver kommer det att krävas att
det budgeterade resultatet höjs för att t.ex. bibehålla
soliditeten.

Bostäder
Kommunen har i dagsläget för få nya bostäder vilket
är en utmaning framöver. För Munkedals del är det
viktigt att ”flyttkedjan” fungerar dvs att äldre kan
lämna sin villa för att flytta till en lägenhet i ett cen-
tralt läge och sälja villan till en ung familj. I vissa pe-
rioder har detta inte fungerat vilket inneburit att
personer flyttat till andra kommuner för att få en lä-
genhet.

Andelen outhyrda lägenheter för det kommunala
bostadsbolaget är nu 2,2 % vilket är väldigt lågt. Bo-
laget kan inte ge ”förtursfall” lägenhet inom rimlig tid.
Kommunen har gett bostadsbolaget i uppdrag att un-
dersöka möjligheten att bygga flerbostadshus. Det är
ett angeläget uppdrag som kommer att involvera
kommunen på olika sätt.

Befolkning
SKL skriver i oktoberrapporten om starkt demografiskt
tryck på kommunerna framöver. SCBs senaste befolk-
ningsprognos från maj 2016, visserligen skruvats ned
något, visar ändå på ökning av demografiska behov
för kommunerna med i snitt 1,7 % årligen för perio-
den 2016-2020. 

För Munkedal har befolkningen stigit 2016 då invå-
narantalet ökade med 156 och vid årsskiftet landade
på 10 361 invånare. En markant ökning jämfört med
föregående år (10 205).  Befolkningen närmar sig in-
vånarantal som kommunen hade i början av 2000-
talet. 

Ökning beror i huvudsak på positivt inflyttnings-
netto. Flyttningsnettot uppgick till historiska tal +180
(-17). Födelsenettot fortsätter att vara negativt – 26
(-21). Den största ökningen sker i åldersgruppen 19-
65 som ökar med 105 personer. Åldrarna 0-18 år ökar
med 45 personer.   

Utveckling invånare Munkedal 2000 - 2016
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En jämförelse i befolkningsutveckling i olika ålders-
grupper visar på en kraftig minskning för ungdomar i
gymnasieåldern. Ökningen sker främst för för- respek-
tive grundskolan samt i grupperna 65+.

Görs samma jämförelse i befolkningsutveckling
mellan 2016 och prognos till 2020 bibehålls ökningen i
samma åldersgrupper. Det  ställer krav på kommu-
nens verksamheter kommande år.  

Arbetsmarknad
SKL förutspår en kraftig ökning av verksamhetsvoly-
men i kommunerna det innebär att antal arbetade
timmar i kommunerna kommer att öka, detta nästan
dubbelt så snabbt som för totalen. 

Arbetsmarknaden kommer att befinna sig i högkon-
junktur från och med halvårsskiftet 2016. Under 2017
förstärks konjunkturen ytterligare och utvecklingen på
arbetsmarknaden blir stark. Sedan februari 2015 har
arbetslösheten gått ner för befolkningen i stort såväl
som för ungdomar under 25 år. Tendensen är den
samma för riket, regionen och för Munkedals kom-
mun. Tidigare har arbete utförts tillsammans med
bl.a. Arbetsförmedlingen vilket med stor säkerhet har
påverkat utvecklingen. Men det har också etablerats
nya företag både inom Munkedals kommun, liksom i
grannkommunerna, vilket också skapar nya möjlighe-
ter till sysselsättning.

Antalet öppet arbetslösa minskar för Munkedal
detta gäller även för ungdomsarbetslösa. Tidigare har
arbete utförts tillsammans med bl.a. Arbetsförmed-
lingen vilket med stor säkerhet har påverkat utveck-
lingen för ungdomar. Men det har också etablerats nya
företag både inom Munkedals kommun, liksom i
grannkommunerna, vilket också skapar nya möjlighe-
ter till sysselsättning.

Under kommande år kan utbudet av arbetskraft i
kommunen öka betydligt, till följd av den stora inflytt-
ningen som pågår av nyanlända, vilket kan leda till en
ökande andel arbetssökande om inte efterfrågan kom-
mer att motsvara utbudet.

Statsbidrag
De riktade statsbidragen har de senaste åren ökat det
innebär att det finns ett behov av att få en samlad bild
av vilka riktade statsbidrag som tillfaller kommunen.
Sveriges kommuner och landsting konstaterar i sin ok-
toberrapport att det finns närmare 90 riktade statsbi-
drag för kommunerna. Detta exklusive ersättningar
för asyl- och flyktingmottagande. De riktade bidragen
avser finansiering för specifikt ändamål och leder till
detaljstyrning och kostsam administration. Kommunen
ansöker själv om de riktade bidragen till skillnad från
de generella. 

Munkedal har under året varit mycket framgångsrik
i sökandet av de riktade statsbidragen. Men kommu-
nen har också blivit återbetalningsskyldig för bidrag.
Detta mycket tack vare en omständlig sök- och återre-
dovisningsprocedur. För året har erhållits totalt: 119
mnkr i riktade statsbidrag. Inför kommande år kom-
mer ansökningsprocessen samordnas inom kommu-
nen.

Ny lagstiftning
Ny kommunalredovisningslag, har behandlats under
året. Med förslag bla på förändring av redovisning av
pensionsskulden som idag redovisas som en ansvars-
förbindelse. Detta skulle innebära att hela pensions-
skulden ska redovisas i kommunernas balansräkning.
Idag redovisas intjänad pension tom 1997-12-31 som
en ansvarsförbindelse dvs utanför balansräkningen.
Om förslaget träder ikraft finns risk för Munkedals del
att det egna kapitalet kan komma att bli negativt. I
dagsläget uppgår ansvarsförbindelsen till 224 mnkr
inkl löneskatt och det egna kapitalet till 230 mnkr.

 Befolkningsutveckling i olika åldersgrupper  
För-

Åldersgrupp 2010 2016 ändring Procent

0 86 111 25 29,1%

1-6 år 653 694 41 6,3%

7-15 år 996 1 021 25 2,5%

16-18 år 447 345 -102 -22,8%

19-64 år 5 671 5 663 -8 -0,1%

65-79 år 1 672 1 811 139 8,3%

80+ 656 716 60 9,1%  

Totalt 10 181 10 361 180 1,8%

 Befolkningsutveckling i olika åldersgrupper  
För-

Åldersgrupp 2016 2020 ändring Procent

0 111 120 9 7,8%

1-6 år 694 719 25 3,5%

7-15 år 1 021 1 062 41 4,0%

16-18 år 345 346 1 0,2%

19-64 år 5 663 5 650 -13 -0,2%

65-79 år 1 811 1 903 92 5,1%

80+ 716 720 4 0,6%  

Totalt 10 361 10 518 157 1,5%

*) Prognos beställd av SCB från 2015.

*)

 Arbetslöshet 18-64 år i kommunen 
Andel (%) av befolkningen 2014 2015 2016

Munkedal 5,1 5,7 4,9

Västra Götalands läns kommuner 

(ovägt medel) 6,0 5,6 5,4 

Riket 6,6 6,3 6,2

Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 
18-64 år dividerat med antal invånare 18-64 år. Avser statistik från mars
månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB.
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Framtiden måste präglas av ”från ord till handling”
eller från ”strategier till handlingsplaner och aktivite-
ter”. Arbetet framåt präglas av strukturella föränd-
ringar inom de största sektorerna, Barn och Utbildning
och Omsorg. Det är ett strategiskt viktigt vägval som
kommunen måste göra för att kunna möta morgonda-
gens utmaningar. Kraven från invånarna kommer san-
nolikt att öka när det gäller välfärdstjänster samtidigt
som kommunens finansieringsmöjligheter kommer att
vara begränsade. Svåra prioriteringar kommer därför
att bli nödvändiga. 

Budget 2017
Verksamhetens bruttokostnader uppgår till ca 683
mnkr. Till största del finansieras verksamheten av
skatteintäkter, ca 632 mnkr, som kommunen erhåller
via kommunalskatten. Drygt 173 mnkr av skatteintäk-
terna kommer via det kommunala utjämningssyste-
met. Därutöver tillkommer taxor och avgifter som
kommunen tar ut för de tjänster som erbjuds kom-
munmedborgare, organisationer och företag. 

Den kommunala utdebiteringen är oförändrad jäm-
fört med 2016 och uppgår till 23,63 kr.  

Budgeterat resultat för 2017 är 12,6 miljoner kro-
nor d.v.s. 2 % av skatter och generella bidrag. Finan-
siella inriktningsmål revideras för perioden
2017-2019. 

Kommunstyrelsen har fått en ökad ram år 2017
med 22,7 miljoner kronor varav 10,8 mnkr avser
täcka kostnader för lokaler utökning av föreningsbi-
drag samt utökning av Individ- och familjeomsorgens
ram. Resterande ökning är kompensation för pris- och
löneökningar för 2017. Byggnadsnämndens ram är i
princip oförändrad.

Gemensamma driftorganisationer under Kommuns-
tyrelsen: Utökning av medlemsavgift på 0,3 mnkr till
räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. IT-verksam-
heten har en oförändrad ram. Miljöverksamheten har
en minskad ram med 0,2 mnkr. 

Framtid

Munkedalsbron. Foto: JanOlof Karlsson
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I detta avsnitt redovisas uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt per-
spektiv. Här ingår finansiell analys, finansiella nyckeltal samt god ekonomisk hushållning, balanskravsutredning
och resultatutjämningsreserv.

Finansiell analys för Munkedals kommun

För året redovisas ett mycket bra resultat på + 39,6
mnkr. De senaste åren har resultatnivån varit låg och
till och med negativ. Bokslut 2014 -1,9 mnkr och bok-
slut 2015 +0,2 mnkr. Årets resultat beror till största
del på intäktsökning framförallt i form av statsbidrag.
De senaste året kännetecknas av förstärkning av in-
täkter från staten. Årsskiftet 2015-2016 erhöll kom-
munen 20,7 mnkr, avseende riktade medel för
flyktingmottagande, merparten 16 mnkr flyttades över
2016. Under året har också ersättningen från Migra-
tionsverket ökat markant. Skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag ökar med 10 %. Detta gör att

nettokostnadsutveckling som kommunen haft de se-
naste åren nu hejdats och uppgår till 3,2 %, vilket är
mycket positivt. 

Investeringsvolymen är för året låg och uppgick till
20,9 mnkr. Investeringstakten de senaste tre åren lig-
ger på ca 31 mnkr. Självfinansieringsgraden 294 %
(46 %) ökar tack vare bra resultat samt låga utgifter
för investeringar. Någon nyupplåning har inte varit ak-
tuell under året. Kassalikviditeten är mycket god och
soliditeten förbättras också inklusive pensionsåtagan-
det är nu soliditeten positiv. 

God ekonomisk hushållning

˝ Vilken kontroll har
kommunen över
den finansiella
utvecklingen

˝ Föreligger några 
risker som kan på-

verka kommunens 
resultat och 

kapacitet

˝ Vilken
kapacitet
har kommu-
nen att möta 
finansiella svårig-
heter på lång sikt

˝ Vilken 
balans har 

kommunen haft 
över sina intäkter 

och kostnader över 
året och över tiden?

Beskrivning av modellen för finansiell analys

Kommunen använder samma finansiella analys inom koncernen som inom kommunen. Modellen syftar till
att göra en finansiell bedömning av kommunen. Den finansiella analysen utgår ifrån den sk RK-modellen
vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och kontroll.

Kontroll Risk

Kapacitet Resultat
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Resultat och kapacitet

Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,2 %,
vilket är positivt jämfört med tidigare års utveckling.
Den huvudsakliga orsaken till detta är dock den stora
intäktsökningen under året. De verksamheter som har
haft den största ökningen av nettokostnader de se-
naste åren är inom hemtjänst och individ- och familje-
omsorg. För hemtjänst, vilket är mycket glädjande,
landar nu nettokostnaden på samma nivå som för
2015. För individ- och familjeomsorg fortsätter dess
värre ökning att ske. 

En ovanligt hög ökning av skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag medför utveckling med +10 %. Till
stor del beror det på skattehöjning samt tilldelning av
generella statsbidrag avseende ersättning för ökat
flyktingmottagande. Av de 20,7 mnkr är 16,6 mnkr in-
täktsförda under året. 

Positivt är också att de finansiella kostnaderna fort-
sätter att minska vilket beror på gällande ränteläge
samt återbäring på insatta medel hos Kommuninvest.

Intäkterna ökar med 49 % vilket i huvudsak är rela-
terat till bidrag från Migrationsverk samt skolverk. Er-
sättningen från Migrationsverket uppgick för året till
90,3 mnkr (28,5 mnkr). Denna ökning av intäkterna
är mer att betrakta som tillfällig.

Kostnaderna har ökat med 12 % jämfört med före-
gående år. Framförallt avser det högre personalkost-
nader, 18 %. Att dessa ökar är till stor del relaterade
till de höjda av statsbidragen, i form av ökad perso-
naltäthet, projektanställningar, lärarsatsningar mm.
Därtill kommer att antal tillsvidare anställda fortsätter
att öka och uppgår till 1 019 medarbetare vid årsskif-
tet. Kostnadsökning avseende hyror beror på fler in-
hyrda fastigheter. 

Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostna-
derna utvecklar sig i förhållande till skatter och gene-
rella statsbidrag. Nyckeltalet speglar hur stor del av
skatter och statsbidrag som den löpande driftverk-
samheten tar i anspråk dvs ett mått på balansen mel-
lan löpande kostnader och intäkter. Det utrymme som
finns kvar kan användas för amortering av långfristiga
lån, finansiering av investeringar och/eller sparande. 

Lämpligt är att driftskostnadsandelen inte översti-
ger 98 %. 2016 uppgår den totala driftkostnadsande-
len till 93,5%. Detta är mycket positivt för Munkedal
som haft en oroväckande ökning de senaste åren. Vil-
ket inte lämnat mycket utrymme över till resultat,
amortering eller sparande. Att andelen sjunker för

 Intäkter och kostnader 

Procentuell förändring 2014 2015 2016

Verksamhetens nettokostnader 7,2% 3,5% 3,2%

Skatteintäkter och gen. statsbidrag 5% 4% 10%

Finansiella kostnader och intäkter 20% -20% -25%

 Intäkter 

(mnkr) 2014 2015 2016

Försäljningsmedel 8,0 7,8 8,3

Taxor och avgifter 12,6 13,6 14,4

Hyror och arrenden 12,4 12,1 13,4

Bidrag 58,3 78,9 139,1

Försäljning verksamhetsentreprenader 17,3 12,2 10,4

Övriga försäljningsintäkter 5,5 1,9 3,1

Reavinst 1,6 0,7 0,6

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0

varav jämförelsestörande post (AFA) 0,0 4,4 0,0

Summa 115,7 127,2 189,3

Jämförelsestörande post år 2015 är en återbetalning av inbetalda försäkrings-
premier.

 Kostnader 

(mnkr) 2014 2015 2016

Bidrag och transfereringar -23,3 -22,8 -22,1

Entreprenader och köp av verksamh. -90,8 -109,0 -110,0

Personalkostnader -299,2 -313,8 -370,7

Sociala avgifter enligt lag och avtal -109,8 -116,3 -114,9

Lokal- och markhyror -10,1 -10,9 -15,7

Bränsle, energi och vatten -11,7 -11,3 -11,7

Diverse främmande tjänster -18,2 -14,2 -18,7

Reaförlust -1,0

Övriga kostnader -65,9 -58,2 -68,8

Summa -629,0 -656,5 -733,7

 Nettokostnadsandel 

Procentandel 2014 2015 2016

Verksamheternas intäkter och 

kostnader (netto) 97,2 96,8 89,5

Avskrivningar 3,2 3,4 3,6

Verksamheternas nettokostnad 

före jämförelsestörande poster och 

finansnetto 100,4 100,2 93,1

Finansnetto 0,7 0,5 0,4

Nettokostnadsandel efter finansnetto 101,0 100,7 93,5

Jämförelsestörande poster (netto) 0,00 -0,8 0,00

Nettokostnadsandel 101,0 99,9 93,5
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året är till stor del relaterat till budgeterat resultat och
tack vare statsbidrag både riktade och generella. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när
den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor
andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finan-
siera årets investeringar. Detta mäts genom nyckelta-
let ”skattefinansieringsgraden av investeringarna”, kan
även kallas självfinansieringsgrad. Ett värde 100 %
eller mer, innebär att kommunen kan skattefinansiera
samtliga investeringar som genomförs under året.
Detta stärker då kommunens finansiella handlingsut-
rymme. Allt över 100 % kan användas till att amor-
tera av kommunens skulder och/eller stärka
likviditeten. 

Nettoinvesteringarna uppgick till 20,9 mnkr, mer-
parten av investeringsvolymen hanteras inom Sam-
hällsbyggnadssektorn. Under året har kommunen
erhållit 4,2 mnkr i investeringsbidrag främst rör det
statsbidrag för fiber samt ersättning för insats i väg.

Skattefinansieringsgraden av investeringar uppgick
till 294,4 % för 2016. Kommunens inriktningsmål,
självfinansieringsgrad av investeringar 100 %, är där-
med uppfyllt för året.

Tabellen ovan visar utvecklingen av kommunens re-
sultat inklusive respektive exklusive jämförelsestö-
rande poster. Resultatet för 2016 förbättras betydligt
jämfört med föregående år och överstiger med råge
det budgeterade resultatet på 11,4 mnkr. Årets resul-
tat i relation till skatter och generella statsbidrag är

6,5 %. För 2014 och 2015 var motsvarande resultat -
0,4 % och 0,0 %. 

Några jämförelsestörande poster finns inte för 2016
däremot finns poster av engångskaraktär som påver-
kat resultatet positivt. Detta gäller ersättning för ökat
flyktingmottagande samt högre intäkter från Migra-
tionsverket samt Skolverket jämfört med föregående
år. 

Det goda resultatet medför att kommunens egna
kapital förstärks väsentligt med 20,8%. Det genom-
snittliga resultatet för 2014-2016 uppgår till 2,24 %. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för resultat är
att på lång sikt ska det genomsnittliga resultatet
uppgå till 2 % i förhållande till skatter, generella stats-
bidrag och utjämning. Målet är således uppfylld för
2016. 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme ju högre soliditet desto
starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar
hur stor del av kommunens tillgångar som har finan-
sierats med eget kapital respektive skulder. Ju högre
soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. 
I denna tabell visas både nyckeltal exklusive och in-
klusive samtliga pensionsförpliktelser och särskild lö-
neskatt. Det senare för att få med de pensions -
förpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns
utanför balansräkningen vilket ger en bättre bild av
kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsut-
rymme. 

Att soliditeten nu förstärks beror på årets resultat,
låga investeringsutgifter samt att någon nyupplåning
ej gjorts. Detta gäller även när samtliga pensionsför-
pliktelser och löneskatt räknas in. En nödvändig förs-
tärkning av kommunens finansiella ställning.

Det är viktigt för Munkedal att stärka sin soliditet.
Jämfört med genomsnittet bland kommunerna i Västra
Götaland (49,2 % - 2015) ligger Munkedal fortfarande
på en låg nivå. Detsamma gäller för jämförelse med
såväl riket som för jämförelse med liknande kommu-
ner. 

Kommunfullmäktiges mål att soliditeten ska förstär-
kas med 4 % -enheter har inte uppfyllts för 2016. Dä-
remot är trenden mycket positiv. 

 Investeringsvolym samt skattefinansieringsgrad 

2014 2015 2016

Bruttoinvesteringar (mnkr) 23,4 43,4 25,1

Nettoinvesteringar (mnkr) 23,4 41,4 20,9

Skattefinansieringsgrad av 

nettoinvesteringar (%) 62,9 46,0 294,4

 Årets resultat 

2014 2015 2016

Årets resultat (mnkr) -1,9 0,2 39,6

Årets resultat exklusive jämförelse-

störande poster (mnkr) -1,9 -4,2 39,6

Årets resultat/skatteintäkter och 

generellt statsbidrag (%) -0,4% 0,0% 6,5%

Årets resultat exklusive jämförelse-

störande poster/skatteintäkter och 

generellt statsbidrag (%) -0,4% -0,8% 6,5%

Genomsnittligt resultat över 3 år (%) 1,3% 0,6% 2,2%

Årets resultat/eget kapital (%) -1,0% 0,1% 20,8%

 Soliditet 

(%) 2014 2015 2016

Soliditet 36,9% 34,7% 35,9%

Tillgångsförändring 0,7% 6,6% 16,8%

Förändring eget kapital -1,0% 0,1% 20,8%

Soliditet inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser och löneskatt -10,2% -7,7% 0,9%
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Den del av tillgångarna som har finansierats med
främmande kapital brukar benämnas skuldsättnings-
grad. Kommunens totala skuldsättningsgrad har mins-
kat till 64,1 %. Någon nyupplåning har inte varit
aktuell under året.

En viktig del av bedömningen av en kommuns fi-
nansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen kan
påverka sin inkomstkälla. En redan hög kommunal-
skatt ger tex ett mer begränsat handlingsutrymme att
generera en intäktsökning denna väg. Den totala
kommunalskattesatsen uppgår till 35,11 kr vilket är
2,36 kr högre än för regionen och 3,01 kr högre än
riket. 

Det finansiella målet att kommunens skattesats ska
sänkas är inte uppfyllt för året. 

Risk – Kontroll

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kort-
siktiga handlingsberedskap. En ökande kassalikviditet
i kombination med en oförändrad eller förbättrad soli-
ditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella
handlingsutrymme har stärkts. Så ser det också ut för
2016 då likviditeten förstärkts och uppgår vid årsskif-
tet till 101,4 %. Jämfört med tidigare år är det en av-
sevärd förbättring. 

Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 %. Då in-
nebär det att de korta tillgångarna är lika stora som
korta skulder. I kommunens korta skulder ingår se-
mesterlöneskuld på ca 30 % av de kortfristiga skul-
derna. Denna tenderar att vara oförändrad under året
vilket innebär att den inte utgör någon större belast-
ning på likviditeten. En nivå på 60 % tryggar därför
normalt den kortsiktiga betalningsberedskapen. För
året klarar kommunen oväntade finansiella utgifter på
kort sikt utan att behöva låna. 

Utöver de likvida medlen har kommunen en out-
nyttjad checkkredit på 10 mnkr. Under året har inte
varit aktuellt att utnyttja denna kredit. 

Måttet finansiella nettotillgångar uttrycker betal-
ningsstyrka på ”medellång sikt”. Omsättningstillgångar
och de finansiella tillgångarna ökar markant under
året. Ökningen beror på kortfristiga fodringar mot
Migrationsverket samt förbättrad likviditet.

Vid årsskiftet uppgick fordran till Migrationsverket
på 30 mnkr (9,5 mnkr). 

Ökningen av kort- och långfristiga skulder är som
förväntat. 

Detta innebär att kommunens betalningsberedskap
på medellång sikt förbättras.

 Skuldsättningsgrad 

(%) 2014 2015 2016

Total skuldsättningsgrad 63,1% 65,3% 64,1%

- varav avsättningsgrad (pensioner) 2,4% 2,3% 2,5%

- varav kortfristig skuldsättningsgrad 34,4% 36,5% 41,7%

- varav långfristig skuldsättningsgrad 63,2% 60,9% 54,5%

 Finansiella nettotillgångar 

(mnkr) 2014 2015 2016

Omsättningstillgångar + finansiella 

anläggningstillgångar 237,5 248,4 333,2

Kort- och långfristiga skulder 316,9 349,8 388,4

Netto -79,4 -101,4 -55,2

 Likviditet ur ett riskperspektiv 

2014 2015 2016

Likvida medel, mnkr 35,8 31,9 45,0

Tillgängliga medel, mnkr 128,9 128,6 213,0

Kassalikviditet % 79,1 67,5 101,4

Balanslikviditet, % 115,4 98,3 124,4

 Skatten i Munkedal, Västra Götaland och Riket  
Västra 

(kr / 100 Kr) Munkedal Götaland Riket

Primär kommunalskatt  23,63 21,27 20,75

Total kommunalskatt exkl   

kyrkoskatt 35,11 32,75 32,10

 Finansiella risker  

2014 2015 2016

Genomsnittsränta (%) 2,5 2,4 2,2

Ränteförändring +/- 1%, mnkr 0,6 

Kapitalbindningstid

0 - 12 månader 59% 49% 100%

1 år - 5 år 41% 51% 0%

5 år och mer 0% 0% 0%

Räntebindningstid

0-12 mån 22% 26% 26%

1 år -3 år 0% 0% 0%

3 år- 5 år 0% 28% 51%

5 år och mer 78% 46% 23%

Marknadsvärden swapar

Säkrad låneskuld 160 160 160

Marknadsvärden ränteswapp -18,4 -15,7 -18,4
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Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och be-
skriva eventuella ränterisker och valutarisker. Med
ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån
och med valutarisk avses risk för eventuella kursför-
luster vid utlandslån. Några lån i utlandet har inte
kommunen varvid kursförluster inte förkommer. 

Likvida medel på koncernkontot uppgår vid årsskif-
tet till för närvarande till 45 mnkr. Ökning av skattein-
täkter, högre statsbidragsintäkter framförallt avseende
ersättning från Migrationsverket är en bidragande
orsak.

Kommunens upplåning uppgår till 217 mnkr. Någon
nyupplåning har inte varit aktuell för året. Årets inve-
steringar uppgick till ca 20,9 mnkr. Samtliga lån är
placerade hos Kommuninvest. 

Genomsnittliga räntebindningstid per 31/12-16 in-
klusive derivat uppgår till 3,48 år exklusive derivat är
motsvarande 0,08 år. Trots att ränteläget är fortsatt
lågt ligger den genomsnittliga räntan på 2,25 %.
Detta beror på att kommunens låneskuld är säkrad
genom derivat. Värdet på dessa derivat är förnärva-
rande inte så gynnsamt. Om man bortser från dessa
derivat uppgår genomsnittliga räntan till 0,16 %. Ge-
nomsnittlig kapitalbindningstid per 31/12-16 uppgår
till 0,34 år.

Värdet på ränteswaparna framgår enligt tabellen
nedan.

En känslighetsanalys över kommunens räntekostna-
der (givet samma låneskuld samt ränteswapar) visar

att om räntan ökar med 1 % utöver vad marknaden
förväntar sig innebär det en ökad räntekostnad 0,6
mnkr. Om räntorna utvecklar sig i takt med markna-
dens förväntningar beräknas kostnaderna uppgå till
5,2 mnkr 2017.

Avstämning visar att i princip är samtliga kriterier
uppfyllda. Två kriterium är gula (till del uppfyllt) reste-
rande är helt uppfyllda. De kriterium som delvis är
uppfyllda är; Minst två långivare bör eftersträvas samt
genomsnittlig kapitalbildningstid bör överstiga ett år.
Orsaken till att kommunen har en långivare i dagslä-
get beror på att det endast är Kommuninvest som har
negativ ränta. Övriga banker har räntegolv eller lik-
nande. Det andra kriteriet som delvis är uppfyllt avser
genomsnittliga kapitalbindningstiden som understiger
ett år. 

Borgensåtagande redovisas utanför balansräk-
ningen men är för kommunen en stor post som med-
för en ökad risk och ger kommunen lägre handlings-
beredskap. De borgensåtagande som kommunen in-
gått ökar från 2014 på 203,1 mnkr till att för 2016
uppgå till 288,4 mnkr. Totalt sett innebär dessa ökade

 Lån  

2014 2015 2016

Kommuninvest 205,2 196,7 217,2

SEB 20,5

Summa 205,2 217,2 217,2

 Avstämning finanspolicy  

Utfall

Minst två långivare bör eftersträvas 1

Enskild långivare bör ej representera mer än 

50% av den totala skuldportföljen 

(undantag Kommuninvest).

Tillåtna instrument är ränteswapar, forward-

swapar, FRA, Caps och Floors Ränteswapar

Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuld-

portföljen skall ej understiga 1 år och ej 

överstiga 7 år 3,48 år

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden 

bör ej understiga 1 år 0,34 år

 Derivat - Ränteswapar  

2014 2015 2016

SEB 125 125 125

Swedbank 35 35 35

Summa 160 160 160

 Derivat - Ränteswapar  

2014 2015 2016

Värde -15,7 -18,3

Förändring vid 1 % höjning av räntan 9,2 7,9

Värde vid 1 % höjning av räntan -6,4 -10,3

100% 
(störst andel hos 
Kommuninvest)

 Borgensåtagande och koncernens resultat  

(mnkr) 2014 2015 2016

Kommunägda företag

Munkedals bostäder AB 158,6 175,0 245,0

Dingle industrilokaler AB 6,0 6,0 6,0

KHRF Sörbygården och Dinglegården 38,5 37,8 37,1

Summa 203,1 218,8 288,1

Föreningar i kommunen 0,2 0,2 0,2

Egna hem och småhus 0,2 0,2 0,2

Summa borgensåtagande 203,5 219,1 288,4

Koncernens resultat -0,3 3,3 37,7

Borgensåtagande kr/invånare 19 867 21 472 27 870
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åtaganden en högre risk. Inför kommande år kommer
bostadsbolagets borgen att öka, ytterligare 25 mnkr
är beviljat i borgensåtagande. 

v Kommuninvest
Munkedals kommun har tillsammans med ytterligare
285 kommuner och landsting ingått medlemskap i
Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen är
ett samarbete mellan kommuner och landsting kring
finansiella tjänster. All upplåning i Kommuninvest sker
med stöd av solidarisk borgen. Kommunens lån hos
Kommuninvest uppgick vid årsskiftet till 217,2 mnkr
vilket motsvarar 100 % av den totala låneskulden. 

Munkedal har betalt in högsta medlemsinsatsen vil-
ket är 900 kr/invånare. Det totala insatskapitalet i för-
eningen uppgår till 9,2 mnkr. Återbetalning för insatta
medel samt för andel lån uppgår för året till 0,7 mnkr.
Då medlemsinsatsen uppgår till maximalt belopp inne-
bär det att för året har denna post kunnat resultatfö-
ras som en intäkt.

Risken för infriande av borgen bedöms som mycket
liten.

v Borgen egnahem och småhus
Borgensåtagande: 0,2 mnkr

Kommunal ansvarsförbindelse ska enligt kredit -
garantiförordningen lämnas för kreditgarantier för
egna hem och småhus och för bostadsrättföreningar
om dessa beviljats räntebidrag.

Liten risk för inlösen av borgen.

v Borgen Munkedals Bostäder AB (100 %)
Borgensåtagande: 245 mnkr

Bolaget visar för året ett negativt resultat på -2,4
mnkr. Detta innebär försämrad soliditet som för året
uppgår till 6,2 %. Orsaken till detta är dels en redovis-
ningsteknisk förändring dvs införande av komponent-
avskrivning som även för 2016 fått konsekvenser och
dels ökade driftskostnader. Bolaget har ett beslut om
ny borgen på totalt 100 mnkr. Under året har 70 mnkr
tagits i anspråk genom nyupplåning. Orsaken till höj-
ningen är att bolaget genomför stamrenovering på ett
antal lägenheter. 

Risk för infriande av borgen alternativt ägartillskott
bedöms fortfarande som liten.

v Dingle Industrilokaler AB (51 %)
Borgensåtagande: 6 mnkr

Bolagets resultat för 2016 uppgår till -0,1 mnkr och
soliditeten är 32,9 %. Risk för infriande av borgen be-
döms som liten.

v Kooperativa Hyresrättsföreningen 
Borgensåtagande: 37 mnkr

Borgen avser åtagande gentemot hyresrättsför-
eningen Kooperativa Hyresrättsföreningen Sörby- och
Dinglegården.

Risk för infriande av borgen bedöms som liten.

Kommunen redovisar pensionerna enligt den sk
blandmodellen. Förpliktelsen avser pensionsskulden
till anställda från tiden före 1998. Pensionsförpliktel-
sen är en skuld till de anställda och redovisas som en
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Perioden
för 1998 betalades det inte in någon pension löpande
under intjänandet av pensionsrätten. Det innebär att
under ansvarsförbindelsen, utanför balansräkningen,
finns en skuld som uppgår till 224,5 mnkr inkl lönes-
katt. 

Denna pensionsförpliktelse, sjunker för fjärde året i
rad. Förändringen mellan 2016 och 2015 beror i hu-
vudsak på ökning av utbetalningar.  Totalt sett innebär
dessa åtaganden en hög risk. 

Efter 1998 ändrades detta och en löpande inbetal-
ning av pensionskostnaderna görs numera kontinuer-
ligt. Kostnader för pensioner som belastar resultatet
uppgår till 35,6  mnkr.

Prognosen för kommande 10 år visar att nivån på
pensionskostnader årligen bedöms uppgå till ca 35
mnkr. Inom en femårsperiod sjunker kostnader för an-
svarsförbindelsen. Däremot syns kostnadsökning för
särskilda satsningar, från staten, för vissa yrkes -
grupper.

En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det
önskvärda. De senaste årens trend med negativa avvi-
kelser för kommunen och framförallt för nämnderna

 Pensionsåtagande 

(mnkr) 2014 2015 2016

Avsättning till pensioner 7,8 8,4 10,2

Pensionsskuld exkl löneskatt 195,4 187,4 180,5

Särskild löneskatt på pensionsskuld 47,4 45,5 44,0

Summa 250,6 241,3 234,7

 Budgetföljsamhet 

Budgetavvikelse (mnkr) Bokslut Budget Avvikelse

Verksamhetens nettokostnader -566,4 -578,9 12,5

Skatter och generella bidrag 608,2 593,9 14,3

Finansnetto -2,2 -3,6 1,4 

Årets resultat 39,6 11,4 28,2
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har brutits. Samtliga nämnder visar på överskott. Det
finns däremot fortfarande avvikelser inom kommuns-
tyrelsens verksamhetsområde. 

Till skillnad mot föregående år har helårsprognos -
erna varit positiva under hela året. En avsevärd för-
bättring av prognoserna skedde efter sommaren
vilken höll i sig och fortsatte att förstärkas mot slutet
av året. 

Prognossäkerheten visar på avvikelser inom nämn-
derna, främst sektor Omsorg. Orsaken till den stora
förändringen av prognos inom sektorn beror på felak-
tig bedömning av intäkter. 

Avvikelser finns även inom finansförvaltningen be-
roende på förbättrad prognos för semesterlöneskuld,
slutavräkning 2015 samt reavinster på exploaterings-
mark.

Avslutande kommentarer

För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt
att ha god balans mellan löpande intäkter och kostna-
der. Precis som det finansiella målet är uppsatt behö-
ver resultatet stabilt uppgå till 2 % av skatter och
utjämning. En sådan stabil resultatnivå innebär att,
vid en investeringsvolym på ca 30 mnkr, kommunen
kan klara egenfinansiera sin tillgångsökning med skat-
teintäkter. Detta leder till en god finansiell handlings-
beredskap på kort och lång sikt. 

Årets utfall, med rejält resultat, låg investeringsvo-
lym, relativt låg utveckling av verksamhetens netto-
kostnader har inneburit att kommunens finansiella
ställning förstärkts jämfört med föregående år. Kom-
munen måste fortsätta att med att minska verksam-
hetens nettokostnader. Resultatnivån bör också framåt
ligga på en stabil nivå och öka. Detta för att möta
kommande års utmaningar som ökad investeringsvo-
lym och ökat demografiskt behov (både inom sektor
utbildning och omsorg).

Finansiella nyckeltal

 Budgetföljsamhet  
Avvikelse  

Utfall jämfört
Budgetavvikelse (mnkr) April Aug 2016 med aug.

Kommunledningskontor 3,0 5,0 6,5 1,5

Sektor Samhällsbyggnad -2 1,8 1 -0,8

Sektor Barn och utbildning 0,7 1 3,9 2,9

Sektor Omsorg -17,1 -15,4 -0,1 15,3

Summa Kommunstyrelsen -15,4 -7,6 11,3 18,9

Övriga nämnder 0,1 0,3 0,3 0,0

Byggnämnden 0,4 0,9 1,2 0,3

Finans 21 23,7 26,8 3,1  

Summa 6,1 17,3 39,6 22,3

 Finansiella nyckeltal  

(%) 2014 2015 2016

RESULTAT-KAPACITET

Skatteintäktsutveckling 2,16 3,35 8,37

Nettokostnadsutveckling exkl 

jämförelsestörande poster 7,2 3,5 3,2

Nettokostnadsandel 101,0 99,9 93,5

- Verksamhetens intäkter och 

kostnader (netto) 97,2 96,8 89,5

- Planenliga avskrivningar 3,2 3,4 3,6

- Finansnetto 0,7 0,5 0,4

- Jämförelsestörande engångsposter 0,0 -0,8 0,0

Årets resultat exkl. jämförelse-

störande poster/skatteintäkter 

samt kommunalekonomisk 

utjämning och statsbidrag -0,4 0,0 6,5

Årets resultat/skatteintäkter 

samt kommunalekonomisk 

utjämning och statsbidrag -0,4 0,0 6,5

Självfinansieringsgrad av årets 

nettoinvesteringar 62,9 46,0 294,4

Nettoinvesteringar/ skatteintäkter 4,4 7,5 3,4

Soliditet enl. balansräkningen 36,9 34,7 35,9

Soliditet inkl. samtliga 

pensionsförpliktelser -10,2 -7,7 0,9

Total skuld- och avsättningsgrad 63,1 65,3 64,1

- varav avsättningsgrad 2,4 2,3 2,5

- varav kortfristig skuldsättningsgrad 34,4 36,5 41,7

- varav långfristig skuldsättningsgrad 63,2 60,9 54,5

Kommunal skattesats 22,83 22,68 23,63

RISK OCH KONTROLL

Kassalikviditet 79,1 67,5 101,4

Definitioner:
Nettokostnadsandel
Löpande kostnader i % av skatteintäkter samt kommunalekonomisk 
utjämning och statsbidrag.
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar
(Resultat före extraordinära poster + avskrivningar)/ investeringar.
Soliditet
Eget kapital/ tillgångar.
Kassalikviditet
(Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar+ kassa och bank)/ 
kortfristiga skulder.
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God ekonomisk hushållning, 
balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv
I detta avsnitt görs uppföljning på kommunfullmäkti-
ges uppsatta mål för god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv. Därefter följer balanskravsut-
redning och redovisning av resultatutjämningsreser-
ven (RUR).

God ekonomisk hushållning
Begreppet god ekonomisk hushållning är lagstadgat
krav i kommunallagens 8:e kapitel. Lagkravet innebär
att hushålla i tiden och över tiden. Kommunen ska
sätta mål för verksamheten och finanser som syftar
till att uppnå god ekonomisk hushållning. Kravet i
lagen syftar till att kommunens ekonomi ska ha förut-
sättningar att klara av befolkningens behov nu och i
framtiden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014 om riktlinjerna
för god ekonomisk hushållning samt tillämpning av re-
sultatutjämningsreserv. Riktlinjerna har sin utgångs-
punkt i lagkravet att varje generation ska bekosta den
kommunala servicen som konsumeras och därigenom
lämna över oförändrat finansiella utrymme till kom-
mande generationer. Med detta som utgångspunkt be-
slutade Kommunfullmäktige fyra finansiella mål vilka
redovisas under detta avsnitt. 

Motsvarande inriktningsmål för verksamheten är
antagna i kommunens mål- och resursplan. Dessa mål
och dess måluppfyllelse redovisas under avsnittet,
kommunens samlade verksamhet.

Resultatmål - På lång sikt ska det
genomsnittliga resultatet i förhål-
lande till skatteintäkter samt generella statsbidrag
och utjämning uppgå till 2 %.

Målet är satt utifrån att kommunens resultatnivå
ska vara stabilt på 2 % i förhållande till skatteintäkter
samt generella statsbidrag och utjämning. Detta för
att kunna självfinansiera investeringar och därmed
inte öka på kommunens skulder. Det innebär också att
kommunens finansiella handlingsutrymme på kort och
lång sikt stärks. 

Mellan 2002 till 2015 var kommunens resultat posi-
tivt, med undantag för 2014. 2015 landade resultatet
på ett litet överskott på 0,2 mnkr och för året +39,6
mnkr. Det genomsnittliga resultatet över de senaste
tre åren kommer tack vare årets goda resultat upp i
2,24 %. 

Årets resultat på 39,6 mnkr motsvarar 6,5 % i re-
sultatnivå, vilket innebär att målet är uppfyllt för
2016.

Soliditetsmål -Soliditeten ska öka
med 4-procentenheter

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme ju högre soliditet desto
starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar
hur stor del av kommunens tillgångar som har finan-
sierats med eget kapital respektive skulder. Ju högre
soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen.  

Kommunfullmäktige beslutade om att soliditeten
(exklusive samtliga pensionsförpliktelser med vid-
hängande löneskatt) under planeringsperioden ska
öka med 4-procentenheter. Målet för året är 39,2 %.

Kommunens soliditet landade på 35,9% vilket är
ökning från föregående års 34,7 %. Detta till trots så
nås inte målet för 2016. Dock är det glädjande att
Munkedals kommun har en positiv soliditet även inklu-
sive pensionsskulden som redovisas utanför balans-
räkningen. Målet har inte uppfyllts 2016.

Investeringsmål- Självfinansie-
ringsgraden av investeringar 
100 %

För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när
den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor
andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finan-
siera årets investeringar. Detta mäts genom nyckelta-
let ”skattefinansieringsgraden av investeringarna”, kan
även kallas självfinansieringsgrad. Kommunfullmäk-
tige har beslutat om att självfinansieringsgraden ska
uppgå till 100 %.  

Nettoinvesteringarna under året uppgår till 20,9
mnkr vilket är 19,6 mnkr lägre än budgeterat.  Under
året har kommunen erhållit ca 4,2 mnkr i investe-
ringsbidrag främst rör det statsbidrag för fiber samt
ersättning för insats i väg.

Skattefinansieringsgraden av investeringar uppgick
till 65 % för 2014 och 46 % för 2015 men landar på
294,4 % för 2016. Detta innebär att kommunen finan-
sierar investeringar med skatteintäkter under perio-
den. Kommunens mål uppnås 2016.

Skattemål - Skattesatsen ska 
sänkas

Målet att skattesatsen ska sänkas är inte uppfyllt då
skatten beslutades höjas med 0,95 öre, från 22:68 till
23:63 år 2016.

Den totala kommunalskattesatsen uppgår till 35,11
kr vilket är 2,36 kr högre än för regionen och 3,01 kr
högre än riket. Med kommunens relativt höga utdebi-
tering är det finansiella handlingsutrymmet begränsat.
Målet nås inte 2016.
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Bedömning av god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv förbättras avsevärt 2016. Vid en
bedömning om kommunen har en god ekonomisk hus-
hållning är det viktigt att målen värderas i sin helhet
men också att bedömningen ses över tid. Då bedöm-
ningen för ett enskilt år kan ge en för begränsad bild. 

Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning, för 2016, är två av fyra finansiella målen
helt uppfyllda. Detta gäller för resultatmålet samt
självfinansieringsgraden av investeringar. Soliditets-
målet är inte uppfyllt för året, men utvecklas i positiv
riktning. Endast skattemålet är inte alls uppfyllt för
året. 

Sammanvägda bedömningen som kommunstyrelsen
gör, för 2016, är att Munkedals kommun bedöms ha
god ekonomisk hushållning. Ser man det över ett
längre perspektiv blir dock bedömningen att Munkedal
inte lever upp till god ekonomisk hushållning ur ett fi-
nansiellt perspektiv.  

Balanskravsutredning och resultat-
utjämningsreserv
Det lagstadgade balanskravet infördes i kommunalla-
gen år 2000. Det innebär att kommunerna ska besluta
om en budget där intäkter överstiger kostnaderna.
Skulle resultatet, när året är slut, vara negativt ska
kommunen inom en tidsperiod om tre år återställa det
uppkomna underskottet. Detta genom att kommun-
fullmäktige beslutar om en plan för hur det ska ske. 

I detta avsnitt redovisas en balanskravsutredning.
Efter denna utredning är klar erhålls ”Årets resultat
efter balanskravsutredning före avsättning till RUR”.
Därefter följer medel som förs till eller från RUR. En
resultatutjämningsreserv inom balanskravsutred-
ningen ger varken påverkan på redovisningen, årets
resultat eller ekonomiska nyckeltal. 

Lagstiftningen vad gäller RUR ger kommuner möj-
lighet att under vissa angivna förutsättningar reser-
vera medel för att kunna täcka underskott vid ett
senare tillfälle. Syftet med RUR är att kunna bygga
upp en reserv under goda tider för att senare, under
vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skat-
teunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att
utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för
verksamheterna. 

Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäkts-
dämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verk-
samheter som eventuellt senare måste byggas upp
igen. 

Avsikten med RUR är således inte att göra det möj-
ligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en
verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte
hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssyn-

punkt. RUR ska inte heller användas för att göra kort-
siktiga förändringar av skattesatsen. 

Munkedal har beslutat att reservering till RUR får
göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta
av den del av årets resultat efter balanskravsutred-
ningar som överstiger: 

˝ en procent av summan av skatteintäkter samt
generella statsbidrag och utjämning, eller 

˝ två procent av summan av skatteintäkter samt
generella statsbidrag och utjämning, om en
kommun eller ett landsting har ett negativt eget
kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pen-
sionsförpliktelser. 

Mot bakgrund av att Munkedal har en relativt hög
skuldsättning samt höga borgensåtaganden får resul-
tatutjämningsreserven maximalt uppgå till 10 mnkr. 

För Munkedals kommun tillämpas modellen att en
prognos av det årliga underliggande skatteunderlaget
för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen
de senaste tio åren, används som riktvärde för när
uttag ska få göras ur RUR. 

10-årigt snitt för skatteunderlagsutvecklingen 

(mnkr) 2014 2015 2016

Årets skatteintäktsutveckling under-

stiger 10-årigt snitt -0,3 0,5 4,0

10 –årigt snitt 3,9 4,5 5,1 

Utfall för året 3,6 3,9 1,1

 Balanskravsutredning  

(mnkr) 2014 2015 2016

Årets resultat enl resultaträkningen -1,9 0,2 39,6

Reducering av samtliga realisations-

vinster -1,3 0,0 -0,6

justering för realisationsvinster 

enligt undantagsmöjlighet

Orealiserade förluster i värdepapper

Återföring av orealiserade förluster 

i värdepapper

Årets resultat efter balanskravs-

justeringar -3,2 0,2 39,0

reservering av medel till resultat-

utjämningsreserv 0,0 0,0 3,9

användning av medel från resultat-

utjämningsreserv 1,4 0,0 0,0

Balanskravsresultat -1,8 0,2 35,1

Pensionsreserv 0,0 0,0 0,0

Social investeringsfond 1,8 0,0 0,0

Balanskravsresultat efter övriga 

justeringar 0,0 0,2 35,1

227



Årsredovisning 2016
Förvaltningsberättelse

37

Munkedals kommun

För året finns ingen möjlighet att disponera medel
ur RUR. 

Balanskravsutredningen visar ett positivt resultat
vilket innebär att något balanskravsunderskott inte
uppstått. Det innebär också möjlighet att avsätta yt-
terligare medel till RUR. 

Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgick till
39,0 mnkr. Detta resultat ställs mot 1 % av skattein-
täkter och generella statsbidrag som gav ett överskott
på 6,1 mnkr. Då RUR enligt riktlinjerna endast få
uppgå till 10 mnkr föreslås 3,9 mnkr avsättas. RUR
har då uppnått högsta avsättning.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

(mnkr) 2014 2015 2016

Ingående värde 7,5 6,1 6,1

Reservering till RUR 0 0 3,9

Disponering av RUR 1,4 0 0

Utgående värde 6,1 6,1 10,0
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Nettokostnadsutveckling
Ett viktigt mått för att långsiktigt nå och behålla en
ekonomisk balans är kontrollen  kostnadsutvecklingen
och att kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna.
För kommunerna i gruppen har Munkedal den lägsta
nettokostnaden som andel av skatteintäkter och stats-
bidrag. Tätt följt av Sotenäs kommun.

Soliditet inkl ansvarsförbindelse
Den långsiktiga finansiella styrkan, soliditeten, skiljer
sig väsentligt åt mellan kommunerna. Samtliga kom-
muner i norra Bohuslän har förbättrat soliditet 2016.
För året har samtliga kommuner, utom Lysekil, positiv
soliditet.

Barn och utbildning
Munkedal har den nästa högsta personaltätheten i de
fem kommunerna. Lysekil och Sotenäs har ökat perso-
naltäthet i grundskolan mellan 2015 och 2016.

Kommunerna i norra Bohuslän; Munkedal, Tanum, So-
tenäs, Strömstad och Lysekil, bedriver sedan några år
ett aktivt benchmarkingarbete. Syftet med arbetet är
att genom systematiska jämförelser förklara likheter
och olikheter mellan kommunerna och att detta arbete
ska leda till ett erfarenhetsutbyte och lärande mellan
kommunerna.

Befolkning
Samtliga kommuner har haft en positiv befolkningsut-
veckling det senaste året. Strömstad har haft den en-
skilt största ökningen därefter kommer Munkedal med
+156 invånare. 

Finansiella jämförelser
Utdebitering

Utdebiteringen skiljer sig åt mellan kommunerna i
norra Bohuslän. Mellan 2015 och 2016 höjdes skatte-
satsen endast i Munkedal.  Det är också Munkedal
som har högsta utdebiteringen. Detta också i jämfö-
relse med Västra Götalandsregionen 21,63 och riket
20,75.

Resultat
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Benchmarking i norra Bohuslän

Invånare totalt  

(antal) 2014 2015 2016

Lysekil 14 299 14 464 14 570

Munkedal 10 243 10 205 10 361

Sotenäs 8 931 9 006 9 065

Strömstad 12 694 12 854 13 079

Tanum 12 346 12 455 12 606

Utdebitering 2016

(xx) Utdebitering

Lysekil 22,46

Munkedal 22,68

Sotenäs 21,99

Strömstad 21,91

Tanum 21,56

 Resultat 
(mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016

Lysekil 3,5 3,8 13,5 35,7 18,6

Munkedal 11,2 10,7 -1,9 0,1 39,6

Sotenäs 15,3 1,4 -14,4 13,3 29,6

Strömstad 12,9 33,7 12,4 14,4 37,6

Tanum 37,5 9,0 9,1 6,0 12,7

 Nettokostnad
som andel av skatteintäkter och statsbidrag

(%) 2012 2013 2014 2015 2016

Lysekil 99,7 99,7 98,5 95,8 98,1

Munkedal 96,9 97,3 99,6 99,4 93,1

Sotenäs 96,4 99,4 102,8 96,9 94,1

Strömstad 98,2 94,7 98,5 98,3 97,5

Tanum 91,7 96,5 96,8 97,3 96,5

 Soliditet inkl ansvarsförbindelse 
(%) 2012 2013 2014 2015 2016

Lysekil -29,2 -32,3 -27,3 -20,1 -15,6

Munkedal -10,8 -12,3 -10,2 -7,7 0,9

Sotenäs 26,3 23,6 23,0 23,7 28,1

Strömstad 20,4 21,6 21,8 25,3 28,1

Tanum 9,8 9,8 10,1 10,8 11,9

 Nettokostnadsutveckling 
(%) 2015 2016 förändr

Lysekil -752,3 -822,8 9,4%

Munkedal -548,8 -566,4 3,2%

Sotenäs -461,1 -477,1 3,5%

Strömstad -626,4 -671,5 7,2%

Tanum -605,7 -640,2 5,7%

Lärar- och elevassistenttäthet/ 100 elever grundskolan

2014 2015 2016

Lysekil 10,7 9,9 11,5

Munkedal 9,3 10,5 10,4

Sotenäs 10,0 9,5 10,3

Strömstad 9,9 9,9 9,8

Tanum 9,5 9,4 9,5
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Omsorgsverksamheten
Nettokostnaden för äldreomsorg/invånare 80+ fortsät-
ter att öka för framförallt Munkedal och Sotenäs. Det
är också Munkedal som har de högsta kostnaderna.
Mätningen av kundnöjdhet visar att för hemtjänst stic-
ker Munkedal ut på ett positivt sätt med mycket nöjda
brukare. Någon mätning för särskilt boende har inte
kunnat göras för Munkedals del. Bästa värdet för sär-
skilt boende visar Strömstad.

Stora skillnader mellan kommunerna inom området
Individ- och familjeomsorgen. Där Munkedal över tid
haft största kostnaden.

Godkänt betyg i alla ämnen i år 9   

(%) 2014 2015 2016

Lysekil 71,1 75,0 78,3

Munkedal 72,0 74,8 63,9

Sotenäs 90,4 80,8 81,1

Strömstad 85,7 67,0 60,3

Tanum 84,7 78,7 82,1

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år   

(%) 2014 2015 2016

Lysekil 82 75 75

Munkedal 88 81 83

Sotenäs 87 75 74

Strömstad 81 78 73

Tanum 72 82 76

Nettokostnad äldreomsorg/invånare 80+   

(tkr) 2014 2015 2016

Lysekil 195 193 199

Munkedal 197 210 224

Sotenäs 182 189 204

Strömstad 200 191 200

Tanum 196 200 208

NKI Hemtjänst   

(Andel nöjda brukare) 2014 2015 2016

Lysekil 91 90 92

Munkedal 97 97 96

Sotenäs 91 93 90

Strömstad 93 93 93

Tanum 95 96 91

NKI Särskilt boende  

(Andel nöjda brukare) 2014 2015 2016

Lysekil 87 82 83

Munkedal 78 * *

Sotenäs 83 82 84

Strömstad 86 91 91

Tanum 86 88 89

*) P.g.a otillräckligt antal svar finns inga uppgifter att tillgå.

Nettokostnad LSS/LASS/Psykiatri/ invånare 0-64 år  

(kr) 2014 2015 2016

Lysekil 6 791 6 418 7 541

Munkedal 6 201 6 256 5 919

Sotenäs 6 245 6 200 6 947

Strömstad 4 569 4 653 4 067

Tanum 5 490 6 453 7 035

Nettokostnad IFO/ invånare 0-64 år  

(xx) 2014 2015 2016

Lysekil 2 945 3 212 3 359

Munkedal 4 223 5 141 5 537

Sotenäs 2 297 2 340 2 186

Strömstad 2 171 2 853 2 883

Tanum 2 575 2 683 2 725

Försörjningsstöd kostnad/invånare  

(tkr) 2014 2015 2016

Lysekil 868 950 818

Munkedal 813 796 723

Sotenäs 277 301 396

Strömstad 245 262 369

Tanum 591 611 643

VA
Tabellen nedan visar VA-taxan för en villa med normal
förbrukning. Samtliga kommuner har en hög taxa
jämfört med riksgenomsnittet. 

Försörjningsstöd kostnad/invånare  

(xx) 2014 2015 2016

Lysekil 7 500 7 874 8 268

Munkedal 8 065 8 305 8 870

Sotenäs 7 569 8 173 8 385

Strömstad 8 162 8 655 9 433

Tanum 10 315 10 945 11 610

Riket*) 6 824 7 027 7 264
*) Rikets siffror avser genomsnitt för kommuner med 10000-25000 inv
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I tioårsöversikten redovisas kommunens ekonomiska
utveckling och ställning under en tioårsperiod. i redo-
visningen ingår resultaträkningen och balansräkningen
samt väsentliga nyckeltal för kommunen och kommun-
koncernen.

Resultaträkningen
Kommunen redovisar 2016 ett positivt resultat på
39,6 mnkr. Tioårsperioden dessförinnan har det redo-
visats positiva resultat förutom 2014. 

Kommunens intäkter har ökat under de senaste 10
åren med ca 70 mnkr, det senaste årets ökning bero-
ende på statsbidrag från Migrationsverket och Skol-
verket. Kostnaderna har ökat med ca 220 mnkr under
perioden. Stor del av detta är löneökningar och ökade
kostnader för köp av huvudverksamhet. Men också
kostnader kopplade till statsbidragen inom integration
och skolverksamheten.

Nettokostnadsökning är något lägre än intäktsök-
ning i form av skatteintäkter och generella bidrag
under den senast tio års period.  De senast två åren
har staten delat ut ett extra generellt statsbidrag till
följd av flyktingsituationen. Munkedals kommun har
mottagit 20,7 mnkr för detta. Under perioden 2012-
2015 har kommunen haft jämförelsestörande intäkter
motsvarande ca 23 mnkr, beroende på återbetalning
av inbetalda premier från AFA försäkring. 

Balansräkningen
Kommunen har ökat sina tillgångar under åren, främst
har detta skett i ökad exploatering/mark, bland annat
i Säleby, Smedsberg och Möe samt att kommunen har
reverslån till bolag inom kommunkoncernen. Kommu-
nen har även köpt bolaget Vadholmen Foss 2:81 mfl
AB och ökat sitt insatskapital till Kommuninvest. 2016
års resultat och låga investeringsvolymer har även
förstärkt kassan det senaste året.

Nyckeltal
Nettokostnadsandelen av skatter och statsbidrag har
sjunkit för 2016. Kommunen redovisar ett överskott
på 39,6 mnkr vilket ger en nettokostnadsandel på
93 %. 

Soliditeten förbättrades under åren 2006-2013,
men försämrades 2014-2015. För 2016 förbättras soli-
diteten och för första gången har kommunen en posi-
tiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen. Låneskulden
i kommunen och kommunkoncernen har under de se-
naste 10 åren ökat. Främst för att klara av investe-
ringarna som under vissa år varit högre än årets
resultat och avskrivningar.”

10 års översikt 
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10 års översikt  

(Belopp i mnkr) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter 117 110 103,8 108 101 123 105 116 127 189

Verksamhetens kostnader -516 -529 -533,5 -540 -552 -581 -583 -629 -656 -734

Avskrivningar -20 -22 -19,1 -20 -22 -19 -16 -17 -19 -22

Verksamhetens nettokostnader -419 -441 -449 -452 -473 -477 -494 -530 -548 -567

Skatteintäkter 336 353 355 360 368 372 383 392 405 439

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 106 104 109 122 119 124 125 141 149 171

Avgifter utjämningssystemet -4 -3 -2 -2 -3 -3 0 -1 -2 -1

Finansiella intäkter 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3

Finansiella kostnader -11 -13 -8 -11 -6 -6 -6 -7 -5 -5

Resultat före extraordinära poster 11 6 8 19 7 11 11 -2 1 40

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0

Årets resultat 11 6 8 19 7 11 11 -2 0 40

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar 360 357 376 384 378 382 388 386 420 428

Omsättningstillgångar 106 123 98 97 113 118 123 129 129 213

Summa 466 480 474 480 491 500 511 515 549 641

Eget kapital 132 138 145 164 171 182 192 190 191 230

Skulder 334 342 329 316 320 317 319 325 358 411

Summa 466 480 474 480 491 500 511 515 549 641

NYCKELTAL KOMMUNEN

Årets resultat per invånare, kr 1 908 1 052 557 733 1 860 706 1 046 -188 17 3 823

Resultat enligt balanskrav 4 -1 8 10 2 10 12 0 0 35

Nettokostnadsandel av skatter och statsbidrag, % 96 97 97 95 97 97 97 100 99 93

Kassalikviditet 94 84 57 56 63 46 40 79 68 101

Soliditet, % 29 29 31 34 35 38 38 37 35 36

Soliditet inkl. ansv.förb., % -21 -19 -18 -12 -15 -11 -12 -10 -8 1

Låneskuld, mnkr 219 219 188 188 205 205 205 205 217 217

Nettoinvesteringar, mnkr 34 26 44 27 20 33 36 24 41 21

Kommunens skattesats 22:76 22:76 22:76 22:76 22:76 22:33 22:83 22:83 22:68 23:63

Invånarantal 31 december 10 256 10 245 10 246 10 181 10 223 10 173 10 205 10 243 10 205 10 361

NYCKELTAL KOMMUNKONCERNEN

Årets resultat per invånare, kr 804 1 989 740 1 211 1 112 -33 323 3 635

Årets resultat 8 20 8 12 11 0 3 38

Nettokostnadsandel av skatter och statsbidrag, % 96 93 96 95 96 98 97 92

Kassalikviditet 60 64 67 51 45 87 54 54

Soliditet, % 25 27 28 29 30 28 27 28

Soliditet inkl. ansv.förb., % -11 -7 -9 -6 -7 -5 -3 3

Låneskuld, mnkr 320 334 351 353 367 398 425 500

Nettoinvesteringar, mnkr 42 56 48 54 184 62 64 70
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Driftredovisningen visar verksamhetens resursför-
brukning och avvikelser i förhållande till budget. I
nämndernas redovisning ingår både externa kostnader
och avskrivningar samt interna poster såsom interna
debiteringar, personalkostnadspålägg och internränta.

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en
fungerande ekonomistyrning och därmed god ekono-
misk hushållning. Budgetföljsamhet mäter hur väl den
ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsätt-
ningar i budgeten. För året har samtliga nämnder po-
sitiv budgetföljsamhet.

Driftredovisning
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 Driftredovisning 
Utfall Utfall Årets

Nämnd (Belopp i mnkr) kostnad intäkt Netto budget Avvikelse

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret -55,6 16,3 -39,3 -45,8 6,5

Sektorn för Samhällsbyggnad -103,8 14,5 -89,2 -90,2 1,0

Sektorn för barn & utbildning -248,6 44,6 -204,0 -207,9 3,9

Sektorn för Omsorg -348,6 123,7 -225,0 -224,9 -0,1

Summa Kommunstyrelsen -756,6 199,1 -557,5 -568,9 11,3

Byggnadsnämnden

Adm och nämnd -0,6 0,1 -0,5 -1,1 0,5

Bygg -2,2 1,9 -0,3 -0,9 0,6

Summa Byggnadsnämnden -2,8 2,0 -0,8 -2,0 1,2

Övriga nämnder

Kommunfullmäktige -0,7 0,0 -0,7 -0,9 0,2

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnd -2,6 1,7 -0,9 -0,9 0,0

Revisionen -0,6 0,0 -0,6 -0,7 0,1

Lönenämnd -7,4 4,7 -2,7 -2,7 0,0

Summa övriga nämnder -11,3 6,4 -4,9 -5,2 0,3

Summa nämnder -770,7 207,6 -563,2 -576,1 12,8

Pensioner inkl. löneskatt -35,3 0,0 -35,3 -35,4 0,1

Interna räntor 0,0 8,3 8,3 9,0 -0,7

Sociala avgifter 0,0 24,3 24,3 26,0 -1,7

Övrigt -5,0 4,5 -0,5 -2,4 1,9

Summa verksamheter -811,0 244,6 -566,4 -579,0 12,4

Skatteintäkter och generella statsbidrag -2,5 610,6 608,1 593,9 14,2

Finansiella poster -4,9 2,8 -2,1 -3,6 1,5

Summa efter skatter, statsbidrag och finansnetto -818,5 858,1 39,6 11,4 28,2 
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Investeringsredovisningen beskriver hur investe-
ringsutgiften under året fördelat sig på olika verksam-
hetsområden.

Investeringsvolymen för året uppgår till 25,1 mnkr.
Kommunen erhöll 4,2 mnkr i investeringsbidrag vilket
innebar att nettoinvesteringarna uppgick till 20,9
mnkr.

Systemstöd, fiber och datorer

Införandet av nytt e-handelssystem och fortsatt ut-
byggnad av fiber genomfördes under året. För fiber-
satsningen erhölls också statligt investeringsbidrag.
Därtill fortsatt satsning på ökad datortäthet i skolan är
några av projekten.

Väg och byggnader

Enskilt största investeringen för 2016 var om. Och till-
byggnad av Önnebacka förskola. Där antalet avdel-
ningar utökades med tre och nu uppgår till sju.
Invigningen skedde våren 2016. Arbetet med att för-
bättra gång- och cykelnätverket i kommunen har fort-
satt i och med Möevägen. För gång- och cykelvägen
erhölls statligt investeringsbidrag.

Investeringsredovisning

 Investeringsredovisning 
Tilläggs-

Nämnd (Belopp i mnkr) Budget anslag Årsbudget Bokslut Avvikelse

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret bland annat 3,0 0,8 3,8 2,2 1,6

– Ehandelssystem 0,2 0,5 0,7 0,6 0,1

– Utbyte PC/Skrivare 1,3 0,0 1,3 1,2 0,1

Sektorn för barn & utbildning bland annat 1,5 0,8 2,3 1,6 0,7

– Komvux 0,9 0,0 0,9 0,6 0,3

Sektorn för Omsorg bland annat 1,2 1,0 2,2 0,1 2,1

Sektorn för Samhällsbyggnad bland annat 33,6 -3,0 30,6 16,9 13,7

– Möevägen gång- och cykelbana, vägförbättring 1,5 0,2 1,7 1,9 -0,2

– Tillbyggnad Önnebacka förskola 15,0 -7,3 7,7 6,7 1,0

– Beläggning och broarbete 1,0 0,2 1,2 1,0 0,3

– Energiåtgärder 0,5 0,8 1,3 1,1 0,2

Summa Kommunstyrelsen 39,3 -0,4 38,8 20,8 18,1

Byggnadsnämnden 0,8 0,9 1,7 0,2 1,5

Summa Byggnadsnämnden 0,8 0,9 1,7 0,2 1,5

Övriga nämnder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga nämnder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa investeringar 40,0 0,5 40,5 20,9 19,5

Varav exploateringsverksamhet 0,8 0,6 1,4 0,9 0,5 
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Inledning
Kommunen står inför stora rekryteringsbehov av med-
arbetare. För att kunna attrahera rätt medarbetare är
det viktigt att kommunen arbetar vidare med sitt ar-
betsgivarvarumärke och förmedlar budskap om att
vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare. Ar-
betsmiljö, rekrytering och kompetensförsörjning är tre
viktiga fokusområden för kommunen.

Viktiga händelser
Arbetsmiljöfrågorna är ett fokusområde för kommu-
nen och kommer att vara viktiga under de närmaste
åren, dels för att sänka sjuktalet och dels för att
kunna attrahera/rekrytera och behålla personal. 

För att säkerställa processerna kring det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet har enheterna fått tydliga års-
hjul, rutiner, checklistor och mallar som kopplas
samman med ett årshjul för rapportering till den cen-
trala samverkansgruppen/tillika skyddskommitté. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet kopplas sedan sam-
man till del- och årsbokslut för avrapportering till
kommunstyrelsen. 

Fr om den 31 mars 2016 började en ny föreskrift
om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla som
reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbets-
tid och kränkande särbehandling. 

Under året har utbildning genomförts för samtliga
chefer och skyddsombud kring den nya föreskriften
om social och organisatorisk arbetsmiljö, grundläg-
gande systematisk arbetsmiljö samt utbildning om
samverkanssystemet. 

Friskvårdsbidrag har införts för att kunna öka möj-
ligheten till friskvård för kommunens anställda. Ett
nätverk har startats med friskvårdsombud från arbets-
platserna för att kunna bidra till ökat engagemang för
arbetsmiljöfrågorna samt vara en positiv kraft kring
dessa frågor för chef och arbetskamrater.

Fortsatt ökat samarbete mellan personalenheterna i
Lysekil och Sotenäs har skett under året i form av
upphandling av gemensam företagshälsovård, Avo-
nova. 

I november 2015 genomfördes en medarbetarenkät
i Munkedals kommun. Under året har arbete skett
kring uppföljning av enkäten skett i form av redovi-
sade tidsplaner från enheterna samt krav på aktivite-
ter och avstämningstillfällen. Som övergripande
förbättringsområden för kommunen identifierades om-
rådena ledarskap samt arbetsmiljö/hälsa.

Årets löneöversyn innebar ett nytt avtal för Kom-
munals medlemmar som arbetar inom äldreomsorg
och gruppboenden. Yrkeskategorier som underskö-
terskor, habiliteringspersonal och personliga assisten-
ter börjar bli allt mer svårrekryterade och därför valde

kommunen att prioritera dessa med höjda löner i en
extra lönesatsning för utbildade undersköterskor.

Munkedals kommun hade vid 2016 års slut 896 till-
svidareanställda personer (813,2 åa=årsarbetare).
Timavlönad personal är inte medräknad.  Antal an-
ställda ökade under 2016 med 48 personer. Ökningen
har skett främst inom sektor Barn och utbildning (40
personer). Medelåldern bland anställda i Munkedals
kommun 2016 är 43,2 år. År 2015 låg medelåldern på
42,6 år. 

Heltider har ökat med 48 personer 2016. Ökningen
har skett främst inom sektor Barn och utbildning (27
personer) och sektor Omsorg (19 personer).

Kommunen arbetar vidare med att öka andelen hel-
tider, vilket också anges i Kommunals nya avtal för
2016-2019. En handlingsplan för hur kommunen ska
öka andelen heltider ska vara framtagen i slutet av
2017. 

Personalrörlighet
Under 2016 har 98 personer avslutat sin anställning i
Munkedals kommun. 17 personer gick i pension och
74 personer sa upp sig på egen begäran. 7 provan-
ställda avslutades p g a arbetsbrist inom avdelning
Stöd och Integrationsenheten. Det har rekryterats 72
nya personer till kommunen. 

Personalredovisning 2016
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Personalstruktur 2016

(Antal anställda) Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 780 116 896

Visstid 94 29 123

Totalt 874 145 1 019

Personalstruktur 2015

(Antal anställda) Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 755 99 854

Visstid 99 18 117

Totalt 854 117 971

Sysselsättningsgrad 

(%) 2015 2016

0-74 % 189 181

15-99 % 222 233

100 % 577 625
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2015 avslutade 73 personer sina anställningar i
kommunen. 27 personer gick i pension och 46 perso-
ner sa upp sig på egen begäran. Siffrorna gäller en-
dast tillsvidareanställda.

Den totala sjukfrånvaron (i procent av de anställdas
tillgängliga ordinarie arbetstid i timmar) uppgår till
8,1 %.

Sjukfrånvaron fortsätter därmed att stiga, från 7,45
% till 8,14 % och är relativt jämnt fördelat mellan
korttids- och långtidsfrånvaro. Det är framför allt den
psykiska ohälsan och stressrelaterade problem som
fortsätter att öka. Kommunen behöver agera tidigare i
processen kring sjukfrånvaron samt arbeta med det
systematiska arbetsmiljöarbetet för att upptäcka och
åtgärda brister i tid. Kontinuerligt arbete sker med re-
gelbundna uppföljningar och stödinsatser av sjukfrån-
varon, åtgärder vid upprepad korttidsfrånvaro samt
rehabiliterande insatser.

Jämställdhet
Under året har kommunen påbörjat ett arbete om ar-
betsvärdering av kommunens samtliga befattningar
som ska resultera i en lönekartläggning inför 2017 års
löneöversyn. Lönekartläggningen ska genomföras årli-
gen för att kartlägga och analysera kvinnors och mäns
löner på arbetsplatsen i syfte att upptäcka, åtgärda
och förhindra osakliga löneskillnader som har sam-
band med kön.

Framtid
Fr om den 31 mars 2016 började en ny föreskrift om
organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla som re-
glerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid
och kränkande särbehandling. Föreskriften är anpas-
sad till dagens arbetsliv och förtydligar vad kommu-
nen som arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som
alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. Utbildning om
den nya föreskriften gavs i april till samtliga chefer
och skyddsombud. Föreskriften ställer högre krav på
organisationen att förebygga hög arbetsbelastning,
övertidsarbete och agera vid kränkande särbehand-
ling. 

Ledarskapet är en av nyckelfrågorna för att lyckas i
frågan om sänkta sjuktal, ökad effektivitet och stän-
digt förbättringsarbete och därför behöver kommunen
följa upp chefsuppdragens organisatoriska förutsätt-
ningar och villkor samt vidareutbilda inom ledarskap.

En av de största utmaningarna som Munkedals
kommun står inför under de kommande åren är att re-
krytera nya medarbetare. Heltidsuppdraget som kom-
munen kommer att arbeta med under 2017 kan vara
en del av lösningen. Att erbjuda anställningar på hel-
tid bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. Om en
större andel av de anställda arbetar heltid så behöver
inte lika många nya medarbetare rekryteras. Dessu-
tom bidrar heltid som norm till ökade inkomster och
pensioner samt ett mer jämställt samhälle. Därför är
det viktigt att kommunen prioriterar heltidsfrågan som
innebär stora förändringar framöver. Att införa rätten
till heltid handlar om att förändra normer och struktu-
rer. Det kan finnas ett behov att se över verksamhe-
ten och att tänka i nya banor.

Sjukfrånvaro 

(%) 2015 2016

Könsuppdelad

Kvinnor 7,5 % 8,2 %

Män 7,7 % 8,1 %

Totalt 7,5 % 8,1 %

Åldersindelad

29 år och yngre 6,4 % 7,8 %

30-49 år 8,4 % 8,4 %

50 år och äldre 7,0 % 8,0 %

Långtidsfrånvaro 60 dgr eller mer 

Kvinnor 53 % 53 %

Män 68 % 62 %

Totalt 56 % 54 %
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Munkedals kommun

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal redovisning (SFS 1997:614) och rekom-
mendationer från rådet för kommunal redovisning
(RKR) samt rekommendationer från andra redovis-
ningsorgan, om inte annat anges. Munkedal kommun
redovisar pensioner enligt tidigare rekommendationer
och frångår därmed RKR 2.2 Särskild avtalspension
mm.  Detta då Munkedal inte har antagit några föränd-
rade pensionsregler under 2015 gällande förtroende-
valda. Munkedals kommun redovisar alla lån som
långfristiga om det är så att de skall refinansieras
under året enligt RKR 20 Redovisning av finansiella
tillgångar och finansiella skulder. Se mer under re-
spektive punkt.

Kommunen – intern redovisning

Kapitaltjänstkostnad

Kapitaltjänstkostnaden utgörs av avskrivningar och in-
tern ränta. Avskrivningen beräknas på tillgångens ur-
sprungliga anskaffningsvärde och är linjär, dvs. lika
stora belopp varje år under nyttjandeperioden. Av-
skrivningstiden beräknas utifrån anläggningens nytt-
jandeperiod och påbörjas när investeringen tas i bruk.
Avskrivningstiderna ses över varje år. Internränta be-
räknas på tillgångens bokförda värden vid varje må-
nads ingång. Räntesatsen för 2016 var 2,5 %.

Investeringar med egen personal

Vissa investeringar genomförs av egen personal. Detta
avser i första hand lednings- och gatuarbeten men
också projektering mm vid nybyggnation. Den löne-
kostnad som uppstår ingår i avskrivningsunderlaget
och betraktas därmed som en investering (aktiveras).

Personalkostnadspålägg

I samband med bokföring av lön kostnadsförs perso-
nalomkostnader (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäk-
ringar och intjänad pensionsrätt). Under år 2016 har
kalkylerade personalomkostnadspålägg varit 39,5 %.
Detta är något högre än rekommendationen från SKL
och finansierar förutom personalomkostnaderna även
bland annat kostnader för företagshälsovård.

Interna hyror

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar kommunens
fastigheter. Alla kostnader för dessa finns kvar på
Samhällsbyggnadsförvaltningen och en fördelning av
de totala verkliga kostnaderna görs efter årsbokslutet
för en rättvisande SCB-statistik. 

Kommunen – extern redovisning

Anläggningstillgångar 

Materiella, immateriella 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar re-
dovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskriv-
ningar. Har en anläggningstillgång på balansdagen ett
lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången
ner till detta lägre värde om det kan antas att värde-
minskningen är bestående.

Investeringar aktiveras som anläggningstillgång vid
ett anskaffningsvärde på minst ett halvt prisbasbelopp
(2016 års prisbasbelopp var kr 44 300 kr) och har en
livslängd på minst tre år annars redovisas de på drif-
ten. Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde
minskat med investeringsinkomst under nyttjandepe-
rioden. På tillgångar i form av mark, konst och pågå-
ende arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
Investeringar aktiveras tertialvis.

Munkedals kommun fördelar fastigheter samt gatu-
och markanläggning på komponenter. Anläggningstill-
gångar med betydande komponenter fördelas med
olika avskrivningstider 0-60 år.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på
balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet
skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan
antas att värdeminskningen är bestående.

Hyra-/Leasingavtal

Leasingavtal som är löper kortare än 3 år redovisas
som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavtal
som överstiger tidsramen är leasing av bilar. Den re-
dovisas som finansiell leasing och anläggningstillgång.
Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingspe-
rioden. 

Finansiella tillgångar och skulder

Långfristiga skulder som förfaller inom 12 månader
men där syftet är att refinansiera dessa, redovisas
som långfristig skuld. Lånekostnader belastar resulta-
tet för den period de hänför sig till (Huvudmetoden).

Pensionsskuld

Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen och
beräknas för de kommunalt anställda enligt RIPS07.
Pensionsåtaganden för de kommunala företagen har
skett i de sammanställda räkenskaperna enligt de
principer och regler som gäller för företagen.

Redovisningsprinciper
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Avsättningar

För tillfället har Munkedals kommun enbart pensions-
avsättningar och de redovisas i enlighet med rekom-
mendationerna från RKR.

Swapar

Förtidsinlösen av swapar direkt kostnads- respektive
intäktsföras vid förtidsinlösentillfället. 

Redovisning av skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter ba-
seras på SKL:s decemberprognos i enlighet med re-
kommendation RKR 4:2.

Intäkter

Intäkter redovisas då intäkten kan beräknas på ett till-
förlitligt sätt, de ekonomiska fördelarna som är fören-
liga med transaktionen tillfaller kommunen och de
eventuella utgifterna som kan uppstå kan beräknas
tillförlitligt. Handpenning på tomtköp redovisar vi vid
tillträde av tomten. 

Kommunens samlade verksamhet

Kommunens samlade verksamhet består av koncernen
Munkedals kommun och av kommunala uppdragsföre-
tag där Munkedals kommun har ett inflytande på
minst 20 %. Kommunkoncernens sammansättning har
förändrats under året och Vadholmen Foss 2:81 mfl
AB har tillkommit i kommunkoncernen. Hela kommun-
koncernen se sida 7. 

Kommunkoncernen Munkedals kommun

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt
Kommunala redovisningslag kapitel 8 samt från Rådet
för kommunal redovisning rekommendation 8.2 och
utformas enligt god redovisningssed. Koncernredovis-
ningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med pro-
portionell konsolidering. Det innebär att kommunens
bokförda värden på aktier i dotterbolagen elimineras
med dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället.
Någon elimineringsdifferens vid elimineringstillfället
har inte uppstått. Vidare innebär proportionell konsoli-
dering att endast den ägda andelen av dotterbolagens
tillgångs- och skuldposter respektive kostnads- och in-
täktsposter har tagits med i koncernredovisningen. In-
terna poster av väsentlig betydelse har eliminerats.
Dotterbolagens obeskattade reserver betraktas i kon-
cernbalansräkningen som eget kapital. I koncernresul-
taträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner
återförts. Kommunens redovisningsprinciper gäller vid
upprättande av koncernredovisningen, gällande upp-
skrivningar, värdering av finansiella instrument, finan-
siell leasing, avsättningar och nedskrivningar.
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Grävmaskiner kunskapens hus.
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Munkedals kommun

Resultaträkningen är en sammanställning av allt
som har skett i Munkedals kommun ekonomiskt under
en period av 1 år.

För att få närmare beskrivning av posterna i resul-
taträkningen se notapparaten, nötterna 1-8.

Munkedals kommun

Årets resultat för kommunen uppgår till 39,6 mnkr, en
förbättring med 39,4 mnkr från 2015. 

Verksamheternas nettokostnader har sammantaget
ökat från föregående år med 3,3 %. Verksamhetens
intäkter har ökat markant mellan 2015 och 2016. Det
beror främst på ökade intäkter i form av riktade stats-
bidrag från Migrationsverket men även Skolverket.
Ökningen av kostnader beror till viss del på löneök-
ningar. Men också kostnader som är ihopkopplade
med de riktade statsbidragen inom integration och
skolan. Avskrivningskostnaderna har ökat under året,
till följd av pågående arbete som har slutfört och där-
med har avskrivningstiden påbörjats. 

Utvecklingen på skatteintäkter och generella stats-
bidrag är +10,2 % jämfört med föregående år vilket
bland annat beror på att kommunen har fått ett tillfäl-
ligt generellt statsbidrag från staten för mottagning av
flyktingar.

Verksamheternas nettokostnad inklusive avskriv-
ningar tar upp 93,1 % av de skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag som kommunen haft 2016. 

Årets resultat 39,6 mnkr och stärker det egna kapi-
talet med 20,8 %.

Kommunkoncernen

Verksamheternas nettokostnader har ökat från föregå-
ende år med 3,2 %. Främsta ökningen beror på Mun-
kedals kommuns nettokostnadsökning. 

Årets resultat är positivt med 37,7 mnkr och har
ökat det egna kapitalet med 18,3 %. Av kommunkon-
cernen så är det Dingle industrilokaler AB, Munkedals
bostäder AB och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB som har
negativt resultat vid årets slut, resterande bolag inom
kommunkoncernen har överskott.

Resultaträkning

 Resultaträkning 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) not 2015 2016 2015 2016

Verksamhetens intäkter (not 1) 207,2 265,4 127,2 189,3

Varav jämförelsestörande post (not 1) 4,4 0,0 4,4 0,0

Verksamhetens kostnader (not 2) -716,5 -790,7 -656,5 -733,7

Avskrivningar (not 3) -27,2 -35,6 -18,9 -22,0

Verksamhetens nettokostnader -536,5 -561,0 -548,2 -566,4

Skatteintäkter (not 4) 404,6 438,5 404,6 438,5

Generella statsbidrag och

utjämningsbidrag (not 5) 147,2 169,7 147,2 169,7

Finansiella intäkter (not 6) 0,3 1,0 2,3 2,8

Finansiella kostnader (not 7) -10,1 -10,0 -5,1 -5,0

Resultat före extraordinära poster 5,6 38,2 0,8 39,6

Skattekostnader (not 8) -1,7 -0,6 0,0 0,0

Extraordinära poster -0,6 0,0 -0,6 0,0

Årets resultat 3,3 37,7 0,2 39,6

  Koncerninterna ekonomiska förhållande framgår av not 23.
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Kassaflödesanalysen visar hur de likvida medlen har
använts under året. Den är uppdelad i 3 olika delar:
den löpande verksamhet som består av årets resultat,
försäljning, kundfordringar, kortfristiga skulder och
lager. Investeringsverksamhet som består av förvärv
av anläggningstillgångar och andra typer av investe-
ringar. Finansieringsverksamhet som består av emis-
sioner, långa lån, utdelningar eller amorteringar av
skulder.

Kommunen

Den löpande verksamheten har i Kommunen genere-
rat ett flöde med inbetalningar på 75,9 mnkr. Investe-
ringsverksamheten har genererat utbetalningar på
25,8 mnkr och finansieringsverksamheten har genere-
rat inbetalningar på 10,3 mnkr. Detta gör att Munke-
dals kommun har ett positivt flöde på 60,4 mnkr vid
årsskiftet 2016, vilket gör att kommunen har mer än
fördubblat sina likvida medel sedan förra årsskiftet.
Det beror främst på det goda resultatet samt låg inve-
steringsnivå under 2016.

Kommunkoncernen

Den löpande verksamheten samt finansieringsverk-
samheten har i kommunkoncernen genererat ett flöde
på 210,9 mnkr samt -79,3 mnkr. Finansieringsverk-
samheten har istället genererat utbetalningar på 52,7
mnkr. Detta gör att kommunkoncernen har ett positivt
flöde på 64,9 mnkr vid årsskiftet 2016. De likvida
medlen har ökat till 125,2 mnkr. Förändringen i finan-
sieringsverksamheten beror till stor del på nyupplå-
ning om 70 mnkr samt del av Munkedals bostäders
lån som vid årsskiftet var kortfristig.

Kassaflödesanalys
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 Kassaflödesanalys – Indirekt metod 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) not 2015 2016 2015 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 3,3 37,7 0,2 39,6

Justering för ej likviditetspåverkande poster Not 9 32,4 34,4 19,6 20,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 35,8 72,0 19,8 59,9

Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Ökning/minskning exploateringsfastighet/mark Not 13 0,3 1,4 0,2 1,4

Ökning/minskning kortfristiga fordringar Not 14 0,9 -23,8 0,7 -25,4

Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 21 88,6 161,8 19,1 40,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 125,5 210,9 39,8 75,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar Not 10 -4,9 -10,1 -4,9 -4,4

Investering i materiella anläggningstillgångar Not 11 -59,3 -65,7 -37,3 -22,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 11 3,2 3,4 0,4 1,8

Investering i finansiella anläggningstillgångar Not 12 -12,2 5,8 -11,2 -0,4

Försäljning i finansiella anläggningstillgångar Not 12 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -73,2 -66,6 -51,1 -25,8

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av Lån Not 18 28,4 72,3 12,0 0,0

Ökning/Minskning av långfristiga skulder Not 18, 20 -79,2 -151,7 1,9 10,3

Minskning av långfristiga fordringar Not 18 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50,8 -79,3 12,0 10,3

Årets kassaflöde 1,5 64,9 0,6 60,4

Likvida medel vid årets början 58,8 60,3 51,0 51,6

Likvida medel vid årets slut Not 15 60,3 125,2 51,6 112,0
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 Balansräkning  
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) not 2015 2016 2015 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar (not 10) 9,7 17,5 9,7 13,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark,byggnader och tekniska anläggningar (not 11) 577,8 601,3 271,0 270,9

Maskiner och inventarier (not 11) 30,4 35,6 19,7 23,7

Finansiella anläggningstillgångar (not 12) 19,4 13,5 119,8 120,2

Summa anläggningstillgångar 637,3 667,9 420,2 427,8

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter/mark (not 13) 40,3 38,9 40,3 38,9

Kortfristiga fordringar (not 14) 47,5 71,4 36,7 62,1

Kassa och bank (not 15) 60,3 125,2 51,6 112,0

Summa omsättningstillgångar 148,1 235,5 128,6 213,0

SUMMA TILLGÅNGAR 785,4 903,4 548,8 640,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 206,1 210,3 190,3 190,5

- varav resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 6,1 10,0

Årets resultat 3,3 37,7 0,2 39,6

Övrigt eget kapital 1,4 1,4 0,0 0,0

Summa eget kapital (not 16) 210,8 249,4 190,5 230,1

Avsättningar

Avsättningar för pensioner (not 17) 8,4 10,2 8,4 10,1

Andra avsättningar (not 17) 6,8 2,1 0,0 0,0

Summa avsättningar 15,2 12,3 8,4 10,1

Skulder

Långfristiga skulder (not 18,19) 333,2 245,6 217,2 222,9

Övriga långfristiga skulder (not 20) 13,8 22,0 1,9 6,5

Kortfristiga skulder (not 21) 212,4 374,2 130,7 171,2

Summa Skulder 559,4 641,8 349,9 400,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 785,4 903,4 548,8 640,8

ANSVARSFÖRBINDELSER 2015 2016 2015 2016

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 

eller avsättningar (not 22) 232,8 224,2 232,8 224,2

Borgensåtaganden (not 22) 219,1 288,4 219,1 288,4

Ställda panter och övriga ansvarsförbindelser 6,0 6,0 0,0 0,0

  Koncerninterna ekonomiska förhållande framgår av not 23.
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I balansräkningen redovisas Munkedals kommuns
tillgångar och skulder samt det egna kapitalet vid års-
skiftet. 

För att få närmare beskrivning av posterna i balans-
räkningen se notapparaten, nötterna 10-20.

Munkedals kommun

Kommunens balansomslutning ökar med 92 mnkr (17
%) och uppgår vid bokslutsdagen till 640,8 mnkr. Låg
investeringstakt samt det positiva resultatet har förs-
tärkt kassan under 2016. 

Det egna kapitalet har en förändring på 20,8 % från
föregående år och beror på kommunens positiva re-
sultat. Inom det egna kapitalet ingår resultatutjäm-
ningsreserven på 10 mnkr.

Kommunens avsättningar består av en pensions-
skuld intjänad efter 1998. Pensionsskuld som är intjä-
nad innan 1998 redovisas som ansvarsförbindelse
utanför balansräkningen. Sedan föregående år har an-
svarsförbindelsen minskat med 8,6 mnkr, vilket beror
på pensionsutbetalningar.

Skulderna har ökat sedan föregående år med 50,7
mnkr. Ökningen förklaras främst av att Munkedals
bostäders banksaldo har ökat med 47,8 mnkr. Kon-
cernbolagens saldo på bankens koncernkonto redovi-
sas som en kortfristig skuld. Samtliga lån som
kommunen har är tagna i Kommuninvest Sverige AB.
Den totala lånesumman för kommunen på både långa
och korta löptider är 217,2 mnkr. Kommunen använ-
der sig av swapar för att minska ränterisken.

Kommunen redovisas pensionskostnaderna enligt
blandmodellen vilket innebär att en stor del av pen-
sionskostnaderna som kommunen har och som är int-
jänade innan 1998 redovisas som en
ansvarsförbindelse. Den är lagd utanför balansräk-
ningen och kommer generera kostnader när dessa
personer går i pension. 

Borgensåtagandena i Munkedals kommun består
främst av borgen till Munkedals Bostäder AB med
245,0 mnkr och Kooperativ hyresrättsförening Sörby-
gården - Dinglegården (Riksbyggen) med 37,1 mnkr.
Totalt är borgensåtaganden i Munkedals kommun på
288,4 en ökning på 69,3 mnkr från föregående år. Ök-
ningen beror på utökad borgen till Munkedals Bostä-
der AB för stamrenovering. 

Kommunkoncernen

Anläggningstillgångarna mark, byggnader och tek-
niska anläggningar har ökat från föregående år bland
annat till följd av Munkedals bostäders pågående ar-
beten med stamrenoveringar.

Det egna kapitalet har förstärkts med 18,3 % från
föregående år och beror på kommunkoncernens posi-
tiva resultat.

Kommunkoncernens avsättningar har minskat från
föregående år, detta då Munkedals Vatten AB inte
längre har en avsättning för översvämningen som
skedde 2014.
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Notförteckning

 Not 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Försäljningsmedel 31,0 30,7 7,8 8,3

Taxor och avgifter 33,1 30,5 13,6 14,4

Hyror och arrenden 47,3 49,2 12,1 13,4

Bidrag 78,9 139,9 78,9 139,1

Försäljning verksamhetsentreprenader 12,2 10,4 12,2 10,4

Övriga försäljningsintäkter 4,0 3,9 1,9 3,1

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0,7 0,7 0,7 0,6

Övriga intäkter 0,0 0,1 0,0 0,0

varav jämförelsestörande post (AFA) 4,4 0,0 4,4 0,0

Summa 207,2 265,4 127,2 189,3

  Jämförelsestörande post år 2015 är en återbetalning av inbetalda försäkringspremier under år 2004.

 Not 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Bidrag och transfereringar −22,8 −22,1 −22,8 −22,1

Entreprenader och köp av verksamhet −122,1 −122,3 −109,0 −110,0

Personalkostnader −326,4 −381,3 −313,8 −370,7

Sociala avgifter enligt lag och avtal −118,0 −118,5 −116,3 −114,9

Lokal- och markhyror −10,9 −16,7 −10,9 −15,7

Bränsle, energi och vatten −21,1 −22,2 −11,3 −11,7

Diverse främmande tjänster −36,4 −20,8 −14,2 −18,7

Reaförlust vid försäljning av anläggningstillgångar 0,0 −1,0 −1,0

Övriga kostnader −58,8 −85,9 −58,2 −68,8

Summa −716,5 −790,7 −656,5 −733,7

  

 Not 3 AVSKRIVNINGAR 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Planenliga avskrivningar −30,0 −34,5 −18,9 −22,0

Nedskrivningar 2,8 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar på goodwill 0,0 −1,1

Summa −27,2 −35,6 −18,9 −22,0

  

 Not 4 SKATTEINTÄKTER 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Preliminär kommunalskatt 405,0 440,1

Prognos slutavräkning innevarande år 0,4 −2,1

Slutavräkningsdifferens föregående år −0,8 0,4

Summa 404,6 438,5

  Kommunen har använt sig av SKLs decemberprognos. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos som avviker från tidigare prognos. 
  Den redovisar en förbättring på 0,4 mnkr.
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 Not 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNINGSBIDRAG 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Fastighetsavgift 19,2 19,6

Inkomstutjämning 118,2 123,0

Kostnadsutjämning 5,6 9,8

Regleringsbidrag −0,4 −0,3

Strukturbidrag 1,1

Generella bidrag från staten 4,9 16,6

Delsumma 148,6 168,7

Utjämningsbidrag LSS −1,4 1,0

Summa 147,2 169,7

  Generella bidrag från staten avser tillfälliga flyktingmedel (16,6 mnkr). December 2015 erhöll kommunen 20,7 mnkr i tillfälligt stöd för rådande flykting-
  situationen. Kommunen har valt att fördela medlen mellan 2015 och 2016 med 4,1 mnkr resp 16,6 mnkr.

 Not 7 FINANSIELLA KOSTNADER 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Räntor på anläggningslån −10,1 −4,7 −0,4 0,2

Ränta på avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga finansiella kostnader −0,0 −5,3 −4,7 −5,2

Summa −10,1 −10,0 −5,1 −5,0

  

 Not 8 EXTRAORDINÄRA POSTER OCH UPPSKJUTEN SKATT 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Uppskjuten skatt −1,4 −0,2 0,0 0,0

Skatt på årets resultat −0,3 −0,3 0,0 0,0

Översvämning Munkedals kommun −0,6 0,0 −0,6 0,0

Summa −2,3 −0,6 −0,6 0,0

  

 Not 9 JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Justering av- och nedskrivningar 27,2 35,6 18,9 22,0

Gjorda avsättningar 0,4 −0,5 0,2 0,7

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Reavinster −0,2 −0,9 0,7 −1,4

Reaförluster 0,0 1,3 0,0 1,0

Övriga justeringar 5,0 −1,1 −0,2 −2,1

Summa 32,4 34,4 19,6 20,3

  

 Not 6 FINANSIELLA INTÄKTER 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Ränteintäkter 0,3 0,2 2,2 1,9

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,8 0,1 0,9

Summa 0,3 1,0 2,3 2,8
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Not 10 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR – Kommunen  

Anskaff- Ack. Ingående Årets Årets Årets Årets Om- Utgående
nings- ned./ av- bokfört invest- av- för- ned- klassifi- bokfört
värde skrivning värde ering skrivning säljning skrivning ceringar värde

(Belopp i mnkr) 2016 2016

Immateriell anläggningstillgång

Immateriell anläggningstillgång 11,4 -1,7 9,7 4,4 -1,2 13,0

Summa 2016 11,4 -1,7 9,7 4,4 -1,2 0,0 0,0 0,0 13,0

Summa 2015 4,6 -1,8 2,8 4,9 -0,5 0,0 0,0 2,5 9,7

 Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Avskrivningstiden på immateriella anläggningstillgångar är emellan 3-7 år beroende på kontraktstiden.
 

Not 10 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR – Kommunkoncernen  

Anskaff- Ack. Ingående Årets Årets Årets Årets Om- Utgående
nings- ned./ av- bokfört invest- av- för- ned- klassifi- bokfört
värde skrivning värde ering skrivning säljning skrivning ceringar värde

(Belopp i mnkr) 2016 2016

Immateriell anläggningstillgång

Immateriell anläggningstillgång 11,4 -1,7 9,7 4,4 -1,2 13,0

Goodwill 5,7 -1,1 4,5

Summa 2016 11,4 -1,7 9,7 10,1 -2,3 0,0 0,0 0,0 17,5

Summa 2015 4,8 -2,0 2,8 4,9 -0,5 0,0 0,0 2,5 9,7

 Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Avskrivningstiden på immateriella anläggningstillgångar är emellan 3-7 år beroende på kontraktstiden.

Not 11 MATERIELLA TILLGÅNGAR – Kommunen  

Anskaff- Ack. Ingående Årets Årets Årets Årets Om- Utgående
nings- ned./ av- bokfört invest- av- för- ned- klassifi- bokfört
värde skrivning värde ering skrivning säljning/ skrivning ceringar värde

(Belopp i mnkr) 2016 utrangering 2016

Mark byggnader och tekniska anläggningar

Allmän markreserv 34,0 0,0 34,0 3,5 -0,6 1,8 38,8

Verksamhetsfastigheter 392,3 -205,9 186,4 9,4 -12,2 -1,1 24,1 206,5

Fastigheter för affärsverks. 0,4 -0,2 0,2 0,2

Publika fastigheter 36,2 -11,0 25,3 2,7 -1,2 -1,4 25,3

Övriga fastigheter 0,3 -0,2 0,1 0,0 0,1

Pågående 25,0 0,0 25,0 0,0 -24,9 0,0

Maskiner och inventarier

Maskiner 1,2 -0,5 0,8 0,3 -0,3 0,8

Inventarier 46,5 -28,1 18,3 4,0 -5,5 -0,1 16,7

Byggnadsinventarier 0,3 -0,1 0,2 0,0 0,2

Bilar och andra transportmedel 1,7 -1,3 0,4 -0,1 0,3

Finansiell leasing, bilar 5,5 -1,3 4,2 2,9 -1,5 5,7

Summa 2016 543,4 -247,3 294,9 22,8 -20,8 -1,8 0,0 -0,5 294,6

Summa 2015 515,2 -240,6 274,6 37,3 -18,3 -0,4 0,0 -2,5 290,7

 Linjär avskrivning tillämpas för samtliga  tillgångar, pågående investeringar och mark avskrivs ej. Avskrivningstiden på tillgångar är på mellan 0-60 år. 
 Sedan 2015 fördelas fastigheter med väsentligt värde på komponenter. För mer information läs redovisningsprinciper.
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Not 11 MATERIELLA TILLGÅNGAR – Kommunkoncernen  

Anskaff- Ack. Ingående Årets Årets Årets Årets Om- Utgående
nings- ned./ av- bokfört invest- av- för- ned- klassifi- bokfört
värde skrivning värde ering skrivning säljning/ skrivning ceringar värde

(Belopp i mnkr) 2016 utrangering 2016

Mark byggnader och tekniska anläggningar

Allmän markreserv 43,8 0,0 43,8 3,5 -0,6 1,8 48,6

Verksamhetsfastigheter 446,2 -224,3 221,9 11,1 -13,7 -1,6 24,1 241,8

Fastigheter för affärsverks. 409,2 -155,1 254,1 6,6 -8,3 252,4

Publika fastigheter 36,2 -11,0 25,3 2,6 -1,2 -1,4 25,3

Övriga fastigheter 0,4 -0,2 0,2 0,0 0,0 0,2

Pågående 32,6 -0,2 32,4 30,7 -30,0 33,1

Maskiner och inventarier

Maskiner 12,0 -7,5 4,5 1,1 -0,9 4,7

Inventarier 71,6 -46,3 25,3 7,2 -6,5 -1,2 24,8

Byggnadsinventarier 0,3 -0,1 0,2 0,2

Bilar och andra transportmedel 1,7 -1,3 0,4 -0,1 0,3

Finansiell leasing, bilar 5,5 -1,3 4,2 2,9 -1,5 5,7

Summa 2016 1 059,5 -447,2 612,3 65,7 -32,3 -3,4 0,0 -5,5 636,9

Summa 2015 1 077,5 -497,8 579,7 59,3 -24,3 -3,2 -0,3 -3,1 608,1

 Linjär avskrivning tillämpas för samtliga  tillgångar, pågående investeringar och mark avskrivs ej. Avskrivningstiden på tillgångar är på mellan 0-60 år. 
 Sedan 2015 fördelas fastigheter med väsentligt värde på komponenter. För mer information läs redovisningsprinciper.

 Not 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Aktier

Aktier Munkbo AB 0,0 0,0 1,8 1,8

Aktier Dingle Industrilokaler AB 0,0 0,0 7,8 7,8

Aktier RAMBO AB 0,0 0,0 13,0 13,0

Aktier Munkedals Vatten AB 0,0 0,0 2,5 2,5

Aktier Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 0,0 0,0 5,7 6,0

Övriga aktier 6,4 0,7 0,2 0,2

Summa aktier 6,4 0,7 30,9 31,3

Andelar

Kommuninvest 0,3 0,3 0,3 0,3

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården ek.för 0,1 0,1 0,1 0,1

Övriga andelar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa andelar 0,4 0,4 0,4 0,4

Övrigt

Anslagstäckta lånefordringar 4,5 4,3 4,5 4,3

Förlagslån Kommuninvest 1,5 1,5 1,5 1,5

Insatskapital Kommuninvest 5,7 5,7 5,7 5,7

Reverslån Vadholmen Foss 8:1 AB 0,0 0,3 0,0 0,3

Reverslån Munkedals Vatten AB 0,0 0,0 76,2 76,2

Bostadsrätter 0,1 0,1 0,1 0,1

Fondinnehav direktpension 0,0 0,0 0,0 0,0

Fond, Torsten Jansson 0,5 0,4 0,5 0,4

Uppskjuten skattefordran (Munkbo AB) 0,1 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,2 0,1 0,0 0,0

Summa övrigt 12,6 12,4 88,5 88,5

  En ökning av reverslånet till Munkedals Vatten AB antogs under 2014 på 4,8 mnkr, sammanlagt kan Munkedal Vatten AB låna från kommunen på 81 mnkr. 
  Utökningen har ännu inte nyttjats på grund av investeringar som skall göras men ännu inte godkänts politiskt.

Summa finansiella anläggningstillgångar 19,4 13,5 119,8 120,2
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 Not 13 EXPLOATERINGSFASTIGHET/MARK 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Ingående bokfört värde 40,5 40,3 40,6 40,3

Utgifter 0,9 1,2 0,9 1,2

Inkomster −1,2 −1,9 −1,2 −1,9

Nedskrivningar 0,0 −0,7 0,0 −0,7

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa exploateringsfastighet/mark 40,3 38,9 40,3 38,9

  

 Not 16 EGET KAPITAL 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Justerat ingående eget kapital 206,1 210,3 190,3 190,5

- varav resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 6,1 10,0

Övrigt eget kapital 1,4 1,4 0,0 0,0

Årets resultat 3,4 37,7 0,2 39,6

Utgående balans eget kapital 210,8 249,4 190,5 230,1

  

 Not 16A OBESKATTAD RESERV 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Obeskatt reserv enl årsred vid årets ingång 3,4 3,6

Obeskatt reserv enl årsred vid årets utgång 3,6 4,2

Förändring  obeskatt reserv 0,2 0,6

Uppskjuten skattkostn/intäkt i obeskatt. reserver(RR) −0,0 −0,0

Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver(BR) 0,8 0,9

Ingående Eget kapitalandel i obeskattade reserver(BR) 2,6 2,8

  

 Not 14 KORTFRISTIGA FORDRINGAR 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

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

Förutbet. kostn./Uppl. int. 19,1 14,3 7,7 12,1

Kundfordringar 7,7 8,9 2,7 2,4

Statsbidragsfordringar 31,7 9,5 31,5

Övriga kortfristiga fordringar 20,6 15,9 16,9 15,6

Summa kortfristiga fordringar 47,5 71,4 36,7 62,1

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter består bland annat av förutbetalda hyror avseende jan-mar 2017, 1,6 (1,3) mnkr, barnomsorgsavgift december 
  0,6 (0,6) mnkr samt omsorgsavgift december inom äldreomsorgen 0,8( 0,8) mnkr. Statsbidragsfordringar består merparten av fordringar mot Migrationsverket 
  30,1( 9,5) mnkr.

 Not 15 KASSA OCH BANK 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Kassa 0,0 0,1 0,0 0,1

Plusgiro 0,0 0,0

Bank 60,2 125,1 51,6 112,0

- varav Munkedals Bostäder AB del i koncernkontot 12,0 59,8 12,0 59,8

- varav Vadholmen Foss 2:81 mfl AB del i koncernkontot 0,0 0,5 0,0 0,5

- varav Munkedals Vattens AB del i koncernkonto 7,8 6,6 7,8 6,6

Summa kassa och bank 60,3 125,2 51,6 112,0

 Kommunen har en checkkredit på 10 mnkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

Summa omsättningstillgångar 148,1 235,4 128,4 213,0
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 Not 17 AVSÄTTNINGAR 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Pensioner

Ingående ålderspensionsskuld inkl. löneskatt 7,0 7,4 7,0 7,4

Pensionsutbetalning −0,5 −0,5 −0,5 −0,5

Nyintjänad pension 0,5 0,3 0,5 0,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning −0,0 0,0 −0,0 0,0

Förändring löneskatt 0,1 0,1 0,1 0,2

Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,2 0,8 0,2 0,8

Utgående avsättning pensioner 7,4 8,1 7,4 8,1

Pensionsavsättning förtroendevalda 1,0 2,0 1,0 2,0

Summa pensioner 8,4 10,2 8,4 10,1

Specifikation Avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 0,6 0,6

Förmånsbestämd/kompl pension 1,5 1,4

Ålderspension 2,8 3,4

Pension för efterlevande 1,1 1,1

Löneskatt 1,4 1,6

Summa avsatt till pensioner 7,4 8,1

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen, mnkr 7,5 7,2

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning, mnkr 5,9 7,3

Aktualitetsgrad 97 % 97 %

Överskottsfond hos KPA, mnkr 2,3 0,3

Överskottsfond hos Skandia, mnkr 0,0 0,1

Antal visstidsförordnande

Förtroendevalda 2 0 2 2

Tjänstemän 0 0 0 0

Antal visstidsförordnande 2 0 2 2

Övriga avsättningar

Obeskattad reserv 0,8 1,0 0,0 0,0

Avsättning WWR-slam på Sivik (Rambo) 2,5 1,2 0,0 0,0

Avsättning Översvämning (MVA) 3,5 0,0 0,0 0,0

Övriga avsättningar 6,8 2,1 0,0 0,0

  Avsättning WWR-slam på Sivik (Rambo). Rambo kan i framtiden komma att ha 
  kostnader för destruktion av dessa massor

Summa avsättningar 15,4 10,3 8,6 10,1
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 Not 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Pensioner

Ingående låneskuld 385,5 413,3 205,2 217,2

Nyupplåning under året 28,4 72,3 12,0 0,0

Årets amortering −0,6 −0,6 0,0 0,0

Långfristig leasingskuld 0,0 5,7 0,0 5,7

Amortering leasingskuld 0,0 0,0 0,0 0,0

Delsumma 413,3 490,7 217,2 222,9

Varav kort del av långfristig skuld −80,1 −245,1 0,0 0,0

Summa långfristiga skulder 333,2 245,6 217,2 222,9

 Flera utav dessa lån förfaller inom ett år men då de är upplånade av Kommuninvest 
 och intentionen är att omförhandla dessa och lån upp dem igen redovisas de som 
 långsiktiga skulder.

Uppgifter om lån i bank och andra kreditinstitut

Kreditgivare

Kommuninvest 371,7 464,5 196,7 217,2

Swedbank 16,9 20,5 0,0 0,0

Nordea 4,2 0,0 0,0 0,0

SEB 20,5 0,0 20,5 0,0

Redovisning av finansiell leasing 0,0 5,7 0,0 5,7

Summa kreditgivare 413,3 490,7 217,2 222,9

Räntebindningstid

0-12 mån 81,8 176,8 57,2 57,2

1 år -3 år 27,4 18,4 0,0 0,0

3 år- 5 år 76,0 170,0 60,0 110,0

5 år och mer 228,1 119,8 100,0 50,0

Summa räntebindningstid 413,3 485,0 217,2 217,2

Kapitalbindningstid

0 - 12 månader 113,9 462,8 107,2 217,2

1 år - 5 år 210,3 3,6 110,0 0,0

5 år och mer 89,1 18,6 0,0 0,0

Summa kapitalbindningstid 413,3 485,0 217,2 217,2

Marknadsvärden ränteswapar

Säkrad låneskuld 311,0 311,0 160,0 160,0

Marknadsvärden ränteswapp −27,7 −31,8 −15,7 −18,4

Övriga avsättningar 6,8 2,1 0,0 0,0

  Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar 
  avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnads-
  ersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på de 
  enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum 
  så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

Genomsnittlig effektiv ränta (%) lån och swap 2,6 % 2,5 % 2,4 % 2,2 %
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 Not 19 LEASING 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Leasingavgifter – lös egendom

Operationell leasing

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 176,8 1,4

Senare än 1 år men inom 5 år 18,4 1,0

Senare än 5 år 170,0 0,0

Summa 365,2 2,4

Finansiella leasingavtal

Totala minimileaseavgifter 5,8

Framtida finansiella kostnader −0,1

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 5,7

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom 1 år 462,8 1,6

Senare än 1 år men inom 5 år 3,6 4,1

Senare än 5 år 18,6 0,0

Summa 485,0 5,7

  

 Not 20 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Investeringsbidrag 1,7 5,6 1,7 5,6

Övrig långfristig skuld 12,1 16,4 0,2 0,9

Summa övriga långfristiga skulder 13,8 22,0 1,9 6,5

  Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång har.

 Not 21 KORTFRISTIGA SKULDER 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Leverantörsskuld 20,3 19,6 14,3 13,5

Personalens skatter och avgifter 14,8 8,1 6,5 7,9

Upplupna löner och semesterlöneskuld 34,8 46,4 41,7 46,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44,9 35,6 38,5 26,8

Moms och punktskatt 0,4 1,1 0,3 0,6

Kortfristig skuld till kreditinstitut 80,0 245,1 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 17,3 18,2 29,4 76,3

- varav övrig kortfristig skuld 9,7 9,4

- varav Munkbos del av koncernkonto 12,0 59,8

- varav Vadholmen Foss del av koncernkonto 0,0 0,5

- varav Munkedals Vattens del av koncernkonto 7,8 6,6

Summa kortfristiga skulder 212,4 374,2 130,7 171,2

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består bland annat av upplupna pensionskostnader individuell del avseende 2016 15,5 (14,3) mnkr, extern 
  personlig assistanskostnad 0,9 (0,9) mnkr samt el, fjärrvärme och nät avseende 2016 1,3 (1,1) mnkr.
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 Not 22 ANSVARSFÖRBINDELSER 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Pensionsförpliktelser

Del av pensionsskuld som uppkommit före 1998

Pensionsförmåner intjänade före 1998 inkl löneskatt 242,8 232,8

Förpliktelse minskad genom försäkring 0,0 0,0

Pensionsutbetalningar −8,3 −8,1

Nyintjänad pension 1,1 1,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning −0,3 1,1

Förändring löneskatt −2,0 −1,7

Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0

Övrigt −0,5 −1,5

Summa pensionsförpliktelser 232,8 224,2

  Aktualiseringsgrad och visstidsförordnande se not 17 Avsättningar.

 BORGENSÅTAGANDE 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Kommunägda företag

Munkedals Bostäder AB 175,0 245,0 175,0 245,0

Dingle Industrilokaler AB 6,0 6,0 6,0 6,0

KHRF Sörbygården och Dinglegården 37,8 37,1 37,8 37,1

Summa 218,8 288,1 218,8 288,1

Egna hem och småhus

SBAB 0,2 0,2 0,2 0,2

BKN 0,0 0,0 0,0 0,0

Finans AB Marginalen 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,2 0,2 0,2 0,2

Föreningar i kommunen 0,2 0,2 0,2 0,2

Summa borgensåtagande 219,1 288,4 219,1 288,4

Övriga ansvarsförbindelser

Panter som ställts för egna skulder (Munkbo AB) 0,0 0,0

Panter som ställts för egna skulder                             

(Dingle Industrilokaler AB) 0,0 0,0

Företagsinteckningar (Rambo) 6,0 6,0

Summa  övriga ansvarsförbindelser 6,0 6,0

  

 Upplysning Pensionsförpliktelse som tryggats genom försäkring 
Kommunkoncernen Kommunen

(Belopp i mnkr) 2015 2016 2015 2016

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen 7,5 7,2

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning 5,9 7,3

Summa pensionsförsäkring 13,4 14,5
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 Solidarisk borgen i Kommuninvest 

Munkedals kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida
förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och regioner/landsting som per 2016‐12‐31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.
    Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommu-
nerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomisk förening.
    Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Munkedals kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016‐12‐31 upp-
gick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de to-
tala förpliktelserna uppgick till 565 136 470 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 552 022 196 kronor.

  

 Not 23 ÅRETS KONCERNINTERNA MELLANHAVANDE 
Försäljning Fordringar, skulder Finansiella poster

Köpare Säljare Borgenär Geldenär Mottagare Betalare

Munkedals kommun                                        11,2 1,9 77,0 0,8 1,9 0,0

Munkedals Bostäder AB 100 % 3,2 2,2 0,0 0,9 0,0 0,0

Munkedals Vatten AB 100 % 1,0 4,6 1,2 76,8 0,0 1,8

Dingle industrilokaler AB 51 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rambo AB 20,6 % 1,4 2,9 0,5 0,2 0,0 0,1

Kooperativa Hyresgästföreningen Sörby- och 

Dinglegården 20% 0,5 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 100% 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Summa 17,3 17,3 78,7 78,7 1,9 1,9

  Munkedals Bostäder AB är villkorat återbetalningsskyldiga för ett ägartillskott på 67,0 mnkr till Munkedals kommun.
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Kommunens samlade verksamhet
I detta avsnitt beskrivs kommunens samlade verksamhet både den som bedrivs i för-
valtningsform och den som bedrivs i extern regi i form av bolag.
    Första delen avhandlar kommunens verksamhet i förvaltningsform och innehåller
måluppfyllelse, återkoppling arbetet med intern kontroll samt ekonomisk avstämning
för samtliga nämnder.
    Den andra delen avser redovisning för verksamhet i extern regi. Detta avsnitt inne-
håller kort beskrivning av ägarstyrning, finansiell analys samt ekonomisk redovisning
för koncernbolag inklusive kommunkoncernen.

˝ Uppföljning av Kommunfullmäktiges 

    verksamhetsmål  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

˝ Kommunstyrelsens verksamhetsområde . . . . . . 68

˝ Byggnadsnämnd och gemensamma 

    nämnder SML  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

˝ Samverkansnämnder IT, Miljö och Lön  . . . . . . . 72

˝ Kommunens verksamhet i extern regi  . . . . . . . 74

˝ Koncernföretag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
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Måluppfyllelse
Inriktningsmål för verksamheten är antagna i kommu-
nens mål- och resursplan. Dessa mål har sin utgångs-
punkt från kommunens vision: ”Munkedal mer av
livet. En hållbart växande kommun med engagerade
invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar till-
sammans.” samt av majoritetens programförklaring.
Återredovisning av inriktningsmål samt resultatmål
sker därför i detta avsnitt och inte i förvaltningsberät-
telsen. 

Uppföljning av verksamhetens inriktnings- 
samt resultatmål

Under 2016 märks en tydlig trend mot en positivare
måluppfyllelse. Flera av målen bedöms som i princip
uppfyllda vilket är mycket positivt. Framförallt gläd-
jande att sex av inriktningsmålen är delvis eller helt
uppfyllda. Samtliga mål utom ett pekar i positiv
riktning. Viktigt är att fortsätta de pågående arbetena
som startats upp under året. Bedömningen är att
målen för året delvis är uppfyllda.

v Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i
all kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, integra-
tion och solidaritet.

Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för
att implementering av Barnkonventionen i kommunen
genom att arbets- och tidsplan har arbetats fram och
en förberedande kartläggning pågår. Arbetsprocessen
fortlöper under våren 2017 och planen beräknas vara
klar senast juni 2017. Politiker och tjänstemän har fått
utbildning i frågor som rör Barnkonventionen, men ut-
bildningen i barnkonsekvensanalyser har skjutits upp i
väntan på att handlingsplanen blir klar.

Folkhälsoarbete är strategiskt och långsiktigt och
det är viktigt att det finns en samsyn och en gemen-
sam kunskapsbas i dessa frågor. Utbildningsinsatser
har genomförts under året i folkhälsa och det natio-
nella folkhälsomålet. En utbildning i konsekvensanalys
av folkhälsa i tjänsteskrivelser planerades också, men
den har skjutits upp i väntan på att handlingsplanen
för Barnkonventionen blir klar för att kunna samköra
dessa. Måluppfyllelsen för året är därför mycket låg
men i positiv trend. 

v Miljöaspekter ska beaktas i alla kommunens beslut.

Kommunen har under året implementerat delar av
de nationella miljömålen. Fyra mål antogs av kom-
munfullmäktige hösten 2016. Dessa mål kommer att
under 2017 inarbetas i kommunens mål- och resurs-
plan. Måluppfyllelsen för året är därför mycket låg
men i positiv trend. 

v Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och 
socialt från förskola och framåt.

Livslångt lärande startar redan vid förskoleverksam-
heten. Förskolorna arbetar efter barnens intressen och
utformar både inne- och uteverksamheten så att alla
barn får möjlighet att utvecklas. 

Inom grundskolan har under året fokus på lärandet
skett genom matematikplan för att skapa ökad likvär-
dighet inom undervisningen och för att höja resulta-
ten. Skolan har också arbetat med ämnesnätverk eller
sk Röda-tråden-grupper. En satsning har genomförts
för att öka datortätheten i skolorna. I år har samtliga
elever i årskurs 7 egen dator.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges verksamhetsmål
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Aktuella symboler:

Status: 

        Helt uppfyllt 

        I hög grad uppfyllt 

        Delvis uppfyllt 

        Ej uppfyllt

Trend: 

       Ökad

       Oförändrad

       Minskad

Resultatmål Utfall

Barnkonventionen ska beaktas i alla kommu-
nala beslut.

Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla 
kommunala processer.

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Resultatmål Utfall

Miljöaspekterna ska beaktas i alla 
kommunala beslut.

Verka för en minskning av pappersförbruk-
ningen inom verksamheten.

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt
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Aktivitetsansvar för ungdomar 16-19 år som inte
studerar på nationellt gymnasieprogram eller har ar-
bete fångas upp genom aktiva kontakter och erbju-
dande av studier eller hjälp att lotsas till annan
verksamhet som till exempel Arbetsförmedlingen eller
Arbetsmarknadsenheten. Merparten av kontaktade
ungdomar har också lotsats vidare. 

För att hjälpa unga utan gymnasieexamen har vux-
enutbildningen ett nära samarbete med Lysekil och
Sotenäs kommuner. Det har inneburit ökade möjlighe-
ter att erbjuda fler individuella lösningar för dessa
ungdomar som ex kompensatorisk utbildning inom
vuxenutbildningen.

Måluppfyllelsen är mycket god och trenden pekar åt
rätt håll. 

v Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de
får de stöd som behövs, när det behövs utifrån behov.

En väsentlig del i trygghet är det pågående arbetet
inom äldreomsorgen med att anpassa boendemiljö
och bemanning för att möta det ökade behovet av
stöd och boende för personer med demenssjukdom.
En ombyggnation planeras på ett av kommunens äld-
reboende för att möta det ökade behovet med fler lä-
genheter anpassade för personer med demenssjuk-
dom. Mindre och möjliga åtgärder såsom färgsättning,
larmutveckling mm sker kontinuerligt i befintliga bos-
täder och boenden. En del här är satsning på IT som

har byggts ut i verksamheterna. Datorer har installe-
rats för att möjliggöra IT-användning både i gemen-
samhets utrymmen och enskilda utrymmen. 

Viktigt är också de satsningar som genomförs i att
utbilda medarbetarna. Demens ABC är numer en del i
de nyanställdas introduktion. Trygghet handlar också
om anhörigstöd. Anhörig- och frivilligcafé är öppet en
dag i veckan och drivs av hälsosamordnare tillsam-
mans med frivilliga. Samarbetet sker också med sjuk-
sköterska från Närhälsan (Västra Götalands
Regionen).

Till det kommer samverkan med lokala seniornät-
verk, flera bygdegrupper samt nätverk för volontärer
som vill engagera sig frivilligt inom äldreomsorgen. På
samtliga äldreboenden finns ett samarbete med frivil-
liga som kommer och har olika aktiviteter.

Måluppfyllelsen är mycket god och trenden pekar åt
rätt håll. 

v Genom dialog och god beredskap möta företagare
och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar
för näringslivets utveckling.

Fokus under året har varit arbetet med marknadsfö-
ring av Munkedal. En arbetsgrupp har startats upp och
har kommit en bit på väg. Munkedal ingår också i pi-
lotprojektet ”Stärkt lokal attraktionskraft”. Som första
led i projektet ingår att ta fram en näringslivsstrategi
för kommunen och en därtill kopplad aktivitetsplan.
Processen är igång och ett förslag till näringslivsstra-
tegi beräknas vara klar för ett politiskt ställningsta-
gande under första kvartalet 2017.

En framgångsfaktor för fler etableringar är tillgäng-
liggörandet av mer verksamhetsmark utmed E6 insat-
ser pågår och kommer att fortsätta kommande år. 

Resultatmål Utfall

Varje avdelning inom förskolan ska varje dag
använda utemiljö i sin pedagogiska verk-
samhet.

Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas
kompensatorisk utbildning inom vuxen-
utbildningen.

Alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas aktivi-
teter utifrån kommunens aktivitetsansvar.

Främja samverkan och samarbete mellan
kommunens olika verksamheter för gott re-
sursutnyttjande.

Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan
utifrån sina specifika uppdrag aktivt sam-
ordna stöd och stimulans till varje individ för
att nå en god livskvalité.

Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas
kompensatorisk utbildning inom vuxen-
utbildningen.

Tidiga och förebyggande insatser prioriteras
och utvecklas i syfte att förbättra eller vid-
makthålla egna förmågor och förhindra eller
senarelägga mer omfattande insatser. 

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt

Inte uppfyllt

Delvis uppfyllt

Resultatmål Utfall

Anpassa boendemiljö och bemanning för att
möta det ökade behovet av stöd och boende
för personer med demenssjukdom.

Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån
handlingsplanen och ska byggas upp i sam-
arbete med kommunens verksamheter, 
Närhälsan och frivilligorganisationer.

Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt
sätt bidra till en fungerande samverkan –
internt och externt, för att genom detta
kunna utveckla äldreomsorgen och bättre
möta äldres olika behov.

Boende och sysselsättning skall utformas 
utifrån olika individers specifika behov.

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt

Helt uppfyllt
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Förbättrad dialog med näringslivet och andra aktö-
rer sker också genom att utveckla/informera om kom-
mande upphandlingar. Upphandlaren har informerat
på företagsträffar regelbundet under året. Arbetet
med den nya upphandlingslagstiftningen följs med in-
tresse för hur denna kan komma att förändra möjlig-
heterna i kommande upphandlingar.

Ökad dialog sker också genom det nyöppnade ser-
vicekontorets verksamhet. Förhoppningen är också att
koppla på fler verksamheter både interna och externa. 

Mycket arbete återstår, måluppfyllelsen bedöms
som delvis uppnådd, de pågående insatserna visar en
positiv trend.

v Kommunen kännetecknas av hållbar utveckling
genom att erbjuda bra boende och trygga boendemil-
jöer samt god infrastruktur

Inventeringen av internt utnyttjande av lokaler i
verksamheten visar att lokaler kan nyttjas i större
omfattning än vad som hittills varit fallet. Ökat sam-
nyttjande av kommunens lokaler och ett effektivare
nyttjande kan innebära att behovet av nybyggnation
kan dämpas. Det kan innebära krav på bättre plane-
ring i verksamheterna.

En viktig kommunal inriktning är minskad energian-
vändning. Under flera år har energianvändningen
minskat men denna trend bröts 2016 då såväl energi-
användning som oljeanvändningen ökat. Detta förkla-
ras delvis av en periodvis kall vinter och vår.

Solenergianläggningen på Lilla Foss förskola har fått
sällskap av en liknande anläggning på Önnebacka för-
skola. Båda anläggningarna har fungerat väl och pro-
ducerad el har periodvis sålts på nätet. I övrigt har

fokus varit att förbättra luftmiljön i lokaler och sport-
hallar samt att då även minska energiförbrukningen.

Under året har arbetet fortlöpt med att erbjuda
byggbar mark och att få ökad nybyggnation. För att
skynda på denna process har kommunens bostadsbo-
lag under året övergått, rent förvaltningsmässigt, i
kommunen. Uppdatering av uppdrag samt ny bolags-
ordning för bostadsbolaget har genomförts. Exploate-
ring och byggande av tomter på sk tegelbrukstomten
har avtalats. Byggstart planeras under 2017.

Arbetet med mark för bostäder och verksamheter
fortsätter. Beslut har tagits att utveckla ytterligare
mark på såväl västra som östra Säleby. Intresset för
kommunala tomter har ökat. Några ”hästgårdar” har
avstyckats från kommunal mark.

Efter många års ”tjat” har Trafikverkets arbete med
väg 928, Hedekasvägen, påbörjats. Ett efterlängtat
arbete som kommer att förbättra kommunikations-
möjligheterna med Sörbygden.

Mycket arbete återstår, måluppfyllelsen bedöms
som delvis uppnådd, de pågående insatserna visar en
positiv trend.

v Genom god dialog med föreningslivet ska kommu-
nens invånare erbjuda idrott- fritids- och kulturaktivi-
tet av varierande karaktär och god kvalitet.

Genom att samordna fritidsaktiviteter och mö-
tesplatser ökar förutsättningarna för god dialog. Målet
är att få till ett sk Allaktivitetshus tillsammans med
föreningsliv och fritidsaktiviteter pågår och blir än tyd-
ligare nya mötesplatsen ”Örekilsgården”. Tre för-
eningar har redan nu bokat in tider utanför den öppna
verksamhetens öppettider.

Man kan konstatera att trots att något Allaktivitets-
hus inte finns så har kommunen många mötesplatser
för kommunens invånare. Som utgör en ”allaktivitets-
möjlighet”.
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Resultatmål Utfall

Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler.

Energianvändningen i kommunala lokaler ska
minska.

Förbereda och planera för Äldrecenter för att
möta ett ökat behov av boendeplatser och
en mer samordnad äldreomsorg.

Förenkla för övriga aktörer på bostads-
marknaden.

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Helt uppfyllt

Delvis uppfyllt

Resultatmål Utfall

Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal
som attraktivt besöksmål.

Utveckla servicekontorets verksamhet.

Utveckla och stärka lokala näringslivet.

Stärka den lokala attraktionskraften i hela
Munkedals kommun.

Utveckla innovativa metoder för upphandling.

Andelen ekologisk och närproducerad mat
ska öka.

Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som
uppbär försörjningsstöd och sysselsättning
genom samverkan mellan kommunens olika
sektorer.

Inte uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Nästan helt 
uppfyllt

Helt uppfyllt
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Fortsatta arbetet med att bredda verksamheten i
biblioteket har verkligen gett resultat. Tillgängligheten
i biblioteket ökade med 10 timmar/vecka vilket var
möjligt att genomföra tack vare samarbete med den
nyinvigda Medborgarcentrum. 

Breddningen av bibliotekets verksamhet sker både
inom biblioteken och i samarbete med övriga verk-
samheter både internt och externt. I bibliotekets regi
har genomförts litteraturcirklar, after-noon tea, IT-café
med pensionärer detta i samarbete med Integration
och NGO, Café Forum med nyanlända samt skolbesök
från förskole-, låg- och mellanstadieklasser. Biblioteks-
verksamheten har också under året varit ute på kom-
munens skolor. Intresset för litteratur har ökat i
åldersgruppen 9-12 år. 

Mycket arbete återstår, måluppfyllelsen bedöms
som delvis uppnådd, de pågående insatserna visar en
positiv trend.

v Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbets -
givare som präglas av ett gott arbetsklimat med del -
aktighet, jämställdhet och mångfald.

Ohälsotalet är högt i kommunen och ökar också
under året. Oroväckande är att ohälsan fortsätter att
stiga i hela organisationen, men främst inom sektor
omsorg. Handlingsplan för minskad ohälsa samt ruti-
ner för uppföljning planerades vara klar under hösten.
Rutiner och årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete
togs fram och implementerades i sektorerna. Utbild-
ning i samverkan och ny föreskrift om social och orga-
nisatorisk arbetsmiljö genomfördes för samtliga chefer
och skyddsombud. 

Mycket återstår och flera faktorer går i fel riktning
varför måluppfyllelsen är mycket låg. 

v Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regel-
bundet följas upp. Antagna policydokument revideras
med regelbundenhet minst var fjärde år.

Kommunens styrdokument är något som kontinuer-
ligt uppdateras. Ett arbete med förstärkning av ägar-
policyn har skett under året med att bättre
synkronisera budget/bokslutprocesser avseende Rädd-
ningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt för kommu-
nens tre gemensamma nämnder. 

Uppföljningen av styrdokumenten sker i olika for-
mer. För att underlätta uppföljning och återkoppling
används kommunens beslutsstödsystem. Under året
har implementerats rapport för uppföljning av mål och
resurser i samtliga delårsbokslut samt modul för be-
folkningsprognos. 

Ett stort antal policydokument återstår dock att re-
videra och återkoppla varför måluppfyllelsen är myc-
ket låg.

Resultatmål Utfall

Samordna fritidsverksamheter och behovet
av mötesplatser under samlingsbegreppet
Allaktivitetshus.

Fortsätta bredda verksamheten i biblioteket.

Minska droganvändningen.

Delvis uppfyllt

Nästan helt 
uppfyllt

Delvis uppfyllt

Resultatmål Utfall

Ta fram handlingsplan för att minska ohälsan
fram till 2018, utifrån arbetsmiljöpolicy.

Utveckla och hitta nya rekryteringsvägar in i
äldreomsorgen - så att fler ser vård- och
omsorg som ett attraktivt arbetsområde och
vill utbilda sig.

Ansvariga chefer ska tillsammans med med-
arbetarna gemensamt arbeta för att skapa
en god arbetsmiljö och minskad ohälsa.

Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att
rekrytera socialsekreterare/adekvat personal.

Verka för hög informations- och kunskaps-
nivå inom lönenämndens område.

Inte uppfyllt

Delvis uppfyllt

Inte uppfyllt

Delvis uppfyllt

Nästan helt 
uppfyllt

Resultatmål Utfall

Utveckling av policydokument: styr- och led-
ning samt ägarpolicy.

Fortsatt arbete med implementering av be-
slutsstödsystem.

Fortsatt arbete med tydlig struktur för kom-
munens styrdokument.

Förbättra kommunens information till och
dialog med medborgarna (bl.a via webb)

Fortsatt arbete med beslutandeprocessen/
beredningsprocessen.

För att skapa ökad effektivitet skall nämnden
verka för att SML kommunerna arbetar på
ett enhetligt sätt.

Delvis uppfyllt

Nästan helt 
uppfyllt

Delvis uppfyllt

Inte uppfyllt

Inte uppfyllt

Delvis uppfyllt
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Ekonomi

Resultatet för kommunstyrelsen har förbättrats av-
sevärt jämfört med bokslut 2015 och landar för året
på +11,3 mnkr. Kommunstyrelsens intäkter ökar
framförallt från Migrationsverket. 

Det är därför väsentligt att fortsätta genomföra de
åtgärder som är beslutade för att få ekonomi i balans
måste fortsätta att genomföras.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret redovisar ett utfall på
+6,5 mnkr. Det beror i huvudsak på anslag som finns
till kommunstyrelsens förfogande +5,3 mnkr. Verk-
samhetens intäkter och kostnader minskar. Detta har
att göra med en organisationsförändring, inför 2016
flyttades Kultur- och fritidsverksamheten till sektor
Barn- och utbildning. Resultatet har också belastats
med engångskostnad i samband med avslut av perso-
nal.
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Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all verk-
samhet och är också anställningsmyndighet för all
kommunal personal. Kommunstyrelsens förvaltning
leds av kommunchef. Förvaltningen är uppdelad i sek-
torer; Barn och Utbildning, Omsorg samt Samhälls-
byggnad samt ett kommunledningskontor.
Kommunchefen har helhetsansvar för kommunens
verksamhet varje sektor leds av sektorchef.

Viktiga händelser
Under året har arbetet med ”ekonomi och verksamhet
i balans” varit i fokus. Ett långsiktigt och uthållighets-
krävande arbete som kräver förmågan att dels ge-
nomföra effektiviseringar men även att arbeta med
välfärdstjänster på ett annorlunda sätt. Ett åtgärdsför-
slag för 2017-2018 antogs av kommunstyrelsen som
dels bygger på effektiviseringar inom befintliga verk-
samheter och förslag till strukturella förändringar
inom äldreomsorgen och barn och utbildningsverk-
samheten. Parallellt inleddes arbetet med en ny re-
sursfördelningsmodell som syftar till att resursfördela
från kommunfullmäktige till nämnderna. Fördelnings-
modellen kommer inledningsvis att användas för verk-
samheter inom Barn- och utbildning samt Vård och
omsorg. 

En ny förvaltningsorganisation satts i sjön som ett
led i en ny ledningsstruktur. Kommunen har inlett ett
samarbete som sträcker sig till och med 2018, med
Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Kommu-
nalförbundet Fyrbodal som syftar till att öka kommu-
nens attraktionskraft för näringslivs- och landsbygds-
utvecklingen samt besöksnäringen. Under året star-
tade processen kring kommunens ambitioner att för-
värva fastigheten Dingle Naturbruksskola från Västra
Götalandsregionen. Förvärvet blev klart februari 2017.
Syftet med förvärvet är att tillskapa ett Utbildnings-
och Utvecklingscentrum i Munkedal med en utveckling
av gymnasie-, Komvux och yrkesinriktad vuxenutbild-
ning, naturbruksutbildning i regi av Dingle Gymnasium
AB och Västra Götalandsregionen. Ytterligare ett syfte
är dels att möjliggöra för nyetablering av företag men
även samarbeta med befintliga företag i kommunen
för att täcka dagens och framtida behov av kompe-
tens. 

Medborgarcentrum har inrättats i kommunhusets
entré. Verksamheten är samlokaliserad med kommu-
nens huvudbibliotek. Samverkans ska ske mellan de
båda verksamheterna i kontakten med medborgaren. 

Under året utsåg Dagens Industri två av kommu-
nens företag till så kallade gasellföretag, Bohus Be-
tong AB och Malmgrens Bil AB. Kreditföretaget Syna
rankar de ”Bästa Tillväxtkommunerna under 2016”.
Munkedals kommun placerades på en mycket hed-
rande tredjeplats i Västra Götalandsregionen.

Nämndsredovisning – Kommunstyrelsen

Procent
(nämnd och sektor) Budget Avvikelse avvikelse

Kommunledningskontoret 45,8 6,5 14,2%

Sektor Samhällsbyggnad 90,2 1 1,1%

Sektor Barn och utbildning 207,9 3,9 1,9%

Sektor Omsorg 224,8 -0,1 0,0%

Summa Kommunstyrelsen 568,7 11,3 2,0%

Resultat  
Utfall Utfall

(Mnkr) 2015 2016

Intäkter (exkl kommunbidrag) 17,0 16,3

Kostnader

- Köp av huvudverksamhet -18,7 -19,1

- Personalkostnader -23,2 -19,9

- Konsultkostnader -0,8 -0,2

- Övriga kostnader -17,7 -13,1

- Kapitalkostnader -2,1 -3,3

Nettokostnad -45,5 -39,3

Nettobudget -47,6 -45,8

Resultat 2,1 6,5
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Sektor Samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad redovisar ett positivt resul-
tat på 1 mnkr. Lägre kostnader på bostadsanpassning,
energi samt högre intäkter till följd av utökade verk-
samheter samt försäljning av tjänst bedöms främst
ligga till grund för detta. Ökade kostnader för sektorn
under året beror främst på övertagande av Dingle Na-
turbruksgymnasium som skedde under våren. Som en
följd av detta har både personalkostnader samt lokal-
kostnader ökat jämfört med föregående år samt bud-
geterat.

Sektor Barn och utbildning

Sektor Barn- och Utbildning gör ett överskott på 3,9
mnkr. Under året har sektorn sökt och erhållit en stor
mängd bidrag från Skolverket och Migrationsverket.
Detta syns också i resultatet, bidragen ökar med 15
mnkr och uppgår totalt till 28 mnkr. Bidragen från
Migrationsverket har varit svårprognostiserade då det
har varit lång eftersläpning på utbetalningstillfällen.
Detta skapar osäkerhet att t.ex. anställa personal. Det
har även varit svårt att rekrytera personal till olika be-
fattningar. 
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Sektor Omsorg

Utfallet för sektor omsorg landar på -0,1 mnkr vil-
ket är en rejäl förbättring jämfört med föregående år.
Framförallt beror det på ökade statsbidrag från Migra-
tionsverket. 

Personalkostnaderna ökar rejält med 27, 4 mnkr,
det innebär att lönekostnaderna ökar med 12,4 %.
Antalet anställda har blivit fler under året. Främst
inom integration men viss ökning har också skett inom
Individ- och familjeomsorg.

Sektorn har också haft kostnader för reparation/un-
derhåll/inköp av inventarier i samband med öppnan-
det av nya avdelningar i Dingle. Dessa har fullt ut
finansierats av statsbidrag. Köp av konsulttjänster
uppgår till 5,7 mnkr och ökar därmed med 2,0 mnkr.
Framförallt avseende åtagande vid myndighetsutöv-
ning för barn utan vårdnadshavare (BuV). 

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kom-
munfullmäktiges inriktningsmål. Totalt har 36 resultat-
mål (delmål) antagits för 2016-2017. För 2016 visar
resultatmålen på en mycket god måluppfyllelse. Majo-
riteten av målen är delvis eller helt uppfyllda. Endast
fem av målen uppfylls inte alls. Detta har att göra
med hög personalomsättning för dessa verksamheter. 

Måluppfyllelsen förbättras därmed för styrelsen för
bokslutsår 2016. I föregående avsnitt finns uppfölj-
ning på samtliga inriktning- och verksamhetsmål. 

Framtid
I dag arbetar vi med förslag till strukturella föränd-
ringar inom de största sektorerna i Munkedal, Barn
och Utbildning och sektor Omsorg. Det är ett strate-
giskt viktigt vägval som kommunen måste göra för att
kunna möta morgondagens utmaningar. Kraven från
invånarna kommer sannolikt att öka när det gäller väl-
färdstjänster samtidigt som kommunens finansierings-

Resultat  
Utfall Utfall

(Mnkr) 2015 2016

Intäkter (exkl kommunbidrag) 12,4 14,5

Kostnader

- Köp av huvudverksamhet -0,34 -0,37

- Personalkostnader -31,8 -34,6

- Konsultkostnader -0,36 -0,34

- Övriga kostnader -43,8 -45,2

- Kapitalkostnader -23,9 -23,2

Nettokostnad -87,8 -89,2

Nettobudget -89,8 -90,2

Resultat 2,0 1,0

Resultat  
Utfall Utfall

(Mnkr) 2015 2016

Intäkter (exkl kommunbidrag) 73,5 123,7

Kostnader

- Köp av huvudverksamhet -48,4 -50,1

- Personalkostnader -219,8 -247,2

- Konsultkostnader -3,7 -5,7

- Övriga kostnader -35,3 -44,3

- Kapitalkostnader -1,8 -1,3

Nettokostnad -235,5 -224,9

Nettobudget -209,8 -224,8

Resultat -25,7 -0,1

Resultat  
Utfall Utfall

(Mnkr) 2015 2016

Intäkter (exkl kommunbidrag) 29,8 44,6

Kostnader

- Köp av huvudverksamhet -44 -43,1

- Personalkostnader -141,3 -163,8

- Konsultkostnader -0,1 -0,3

- Övriga kostnader -27 -40,5

- Kapitalkostnader -0,9 -0,9

Nettokostnad -183,5 -204,0

Nettobudget -186,2 -207,9

Resultat 2,7 3,9
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möjligheter kommer att vara begränsade. Svåra prio-
riteringar kommer därför att bli nödvändiga. För att
möta utmaningen krävs att Munkedals kommun blir en
attraktiv kommun utifrån många perspektiv. Ökad at-
traktionskraft innebär en positiv utveckling av antalet
invånare, näringsidkare, arbetstillfällen och därmed en
förbättrad skattekraft. Vad som gör en kommun at-
traktiv är en mix av en mängd olika faktorer. Upplevd
kvalitet och ett bra samverkansklimat mellan kommun
och näringsidkare är viktig faktorer. Mötesplatser för
kommuninvånarna är en annan förutsättning varför
det är viktigt att utnyttja kommunala lokaler på tider
som inte utnyttjas av verksamheterna. 

Gemensamma mötesplatser skapar även en förut-
sättning för en lyckad integration, inte enbart mellan
människor med olika kulturell bakgrund, utan även
med utgångspunkt från ålder, kön, geografi etc. En
kommun som står för öppenhet och tolerans är fakto-
rer som attraherar den kreativa moderna människan.
En utveckling av Utbildnings- och utvecklingscentrum i
Dingle i enlighet med framtagen handlingsplan är en
viktig förutsättning för Munkedals kommun. Männi-
skan väljer inte platser, kommuner och arbetsgivare
som inte infriar perspektiv som utveckling, öppenhet
och tolerans. En attraktiv kommun är en levande kom-
mun. 

Intern kontroll 

Styrning och uppföljning 

Enligt Reglemente för internkontroll, har varje nämnd
skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsy-
stemet inom nämndens verksamhetsområde. 

Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvalt-
ningen av kommunens angelägenheter samt ha upp-
sikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska
även informera sig om hur den interna kontrollen fun-
gerar i bolagen.

Varje nämnd skyldighet att upprätta en internkon-
trollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad
som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas
upp. Planen ska revideras årligen. Vid upptäckta bris-
ter lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kont-
rollen. Allvarligare brott eller brister skall omgående
återrapporteras till styrelsen. 

Rapportering/Uppföljning 2016

Avrapportering av genomförd internkontroll rapporte-
rades till Kommunstyrelsen i december 2016. Under
året har styrelsens förvaltning samt de gemensamma
nämnderna granskat 34 kontrollområden. Bedömning
av granskningspunkterna har gjorts utifrån om; 

˝ Kontrollområdet fungerar

˝ Kontrollområdet fungerar men behöver 
utvecklas

˝ Kontrollområdet fungerar inte.

Av återredovisningen framgår det att sju gransk-
ningsområden inte fungerar. I huvudsak beror det på
att granskningarna inte har genomförts. Dessa flyttas
därför över till 2017 års internkontrollplaner.

Kommunstyrelsen noterar att Miljönämnden i mel-
lersta Bohuslän MNSML inte inkommit med återrapport
av antagen plan. Styrelsen uppmanar därför miljö-
nämnden att inkomma med återrapport. 

Inför 2018 kommer en risk- och konsekvensanalys
att utvecklas inom samtliga sektorer. Till kommunsty-
relsen kommer till följd av det ett flertal kontroller att
föreslås ut vilka kommunstyrelsen sedan kommer att
göra prioriteringar. 
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Byggnadsnämndens verksamhetsområden omfattar
bygglov och detaljplanering med närbesläktade ar-
betsområden. Verksamheten regleras bl.a. enligt Plan-
och bygglagen, Lagen om skydd mot olyckor, samt av
kommunens ambitioner inom verksamheterna.

Inledning
De ärenden som hanteras av nämnden är framförallt
bygg-, rivnings- och marklov, anmälan och samråd,
godkännande av förrättningar, ventilationskontroll
mm. Information och rådgivning, remissyttranden mm
utgör även en icke försumbar del av arbetsuppgif-
terna. Krav på att beslut om bygglov ska fattats inom
70 dagar har införts i PBL vilket ställer tydligare krav
på handläggning. 

Viktiga händelser
Nämnden har påbörjat arbetet med "startmöte" vid
uppstart av detaljplanearbeten. Flera utbildningsinsat-
ser för nämndsledamöter har genomförts. Pågående
planarbeten är väldigt omfattande med många olika
planer. Kommunen har förvärvat "Sohlbergs-området"
och detaljplanearbetet har inletts med inriktning mot
bostäder.

Ekonomi

Byggnadsnämndens resultat på 1,1 mnkr beror på
högre bygglovsintäkter och lägre personalkostnader
än planerat samt på att flera detaljplanearbeten legat
vilande under 2016 i avvaktan på att va-utredningen
för Tungenäset skulle färdigställas samt att beslut om
placering av ett nytt äldreboende fattats. Ärende-
mängden har ökat från 2014 (144 ärende), 2015 (181
ärende) och 2016 (200 ärende) men samtidigt har ge-
nomsnittsärendet genererat en mindre intäkt vilket
kan härledas till förändringar i Plan- och bygglagstift-
ningen med införandet av bygglovsbefriade så kallade
Attefallsåtgärder där man istället gör en bygganmälan.

Måluppfyllelse
Resultatmålet att förenkla för övriga aktörer på bo-
stadsmarknaden är i hög grad uppfyllt. Den genom-
snittliga handläggningstiden från att ärendet är
komplett till att beslut fattats var 2016 27 dagar, vil-
ket bättre än målet på 50 dagar. Däremot har arbetet
med hemsidan och informationsgivning via webb inte
nått målet. Se föregående avsnitt för uppföljning av
samtliga inriktnings- och resultatmål.

Framtid 
Den stora mängden planarbeten kräver insatser för att
samordna konsultarbeten och kommunikation med be-
rörda. Det är viktigt att resurser avsätts för att sköta
detta. Det är angeläget att den kommunala planbe-
redskapen är fortsatt hög, så att tomter och industri-
mark finns tillgängliga.

Tjänst som planhandläggare har rekryterats under
vintern 2016 och kommer att träda i tjänst under bör-
jan av nästa år. Munkedal och Sotenäs kommun har
beslutat att utreda förutsättningar för ett samarbete
inom plan och byggenheternas verksamhetsområde

Nämndsredovisning – Byggnadsnämnden

Resultat  
Utfall Utfall

(Mnkr) 2015 2016

Intäkter (exkl kommunbidrag) 1,4 2,0

Kostnader

- Köp av huvudverksamhet 0 0

- Personalkostnader -1,7 -2,1

- Konsultkostnader -0,3 -0,5

- Övriga kostnader -0,3 -0,3

- Kapitalkostnader -0,1 -0,1

Nettokostnad -1,0 -1,0

Nettobudget -2,0 -2,0

Resultat 1,1 1,1

262



Årsredovisning 2016
Kommunens samlade verksamhet

Munkedals kommun

72

Munkedals kommun bedriver samverkan och gemen-
sam nämnd tillsammans med Sotenäs och Lysekils
kommun. 

Inledning
Munkedals kommun bedriver samverkan och gemen-
sam nämnd tillsammans med Sotenäs och Lysekils
kommun inom områdena: 

˝ IT (värdkommun Lysekil)

˝ Miljö (värdkommun Sotenäs)

˝ Lön (värdkommun Munkedal)

IT nämnden uppgift är att tillhandahålla IT-drift,
support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, Mun-
kedals och Lysekils IT-miljö.

Miljönämnden ansvarar för livsmedels- miljö- och
hälsoskyddsfrågor inom de tre samverkande kommu-
nerna Nämnden svarar för myndighetsutövning inom
ramen för gällande lagstiftning inom dessa områden
samt stödja och samordna det miljöstrategiska arbe-
tet.

Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara
för de samverkande kommunernas uppgifter vad
avser: Löneadministration, Support och utbildning i lö-
nesystemets olika delar, Support i tillämpning av lagar,
avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), Sy-
stemförvaltning samt Pensions- och försäkringsadmi-
nistration.

Viktiga händelser
Under 2016 har den nya infrastrukturen domänen fär-
digställts i Lysekils kommun. Supportbehovet i form
av samtal och ärenden har minskat. En omorganisa-
tion genomfördes under våren inom IT-enheten. Den
nya organisationen fokuserar på verksamhetsnära IT-
stöd genom att fler tekniker är ute i verksamheterna.
De tekniktäta verksamheterna har även börjat rotera
schemabundet. Verksamheten blev auktoriserade
Siths-kortutgivare åt Västra Götalandsregionen under
hösten, vilket kommer att medförs stora kostnads-
minskningar för socialförvaltningarna i kommunerna.

Inom löneverksamheten har e-lönespecifikationer
införts för alla anställda inom de tre kommunerna vil-
ket innebär att den anställde får sitt lönebesked elek-
troniskt istället för på papper i brevlådan. Syftet är att
minska kostnaden och är ett led i att minska pappers-
mängden ur ett miljömässigt perspektiv.  Under 2016
har också stor personalomsättning bland personalen
inom de tre kommunerna och särskilt inom chefsleden
har inneburit att mer resurser har behövts läggas på
introduktion av nyanställda och att fler ofullständiga
löneunderlag inkommit till enheten.

Inom Miljöverksamheten har planerad tillsyn och lö-
pande inkommande ärenden utförts enligt tillsynsplan.
En stor del av förebyggande tillsyn och övrigt arbete
har utförts i mindre omfattning. Verksamhetsmålen
styr det interna utvecklingsarbetet. Året har präglats
av hög personalomsättning. På årsbasis har personal-
styrkan varit cirka två handläggare färre än budgete-
rat.

Miljömålsarbetet har genomförts i planerad omfatt-
ning. En revidering av de detaljerade miljömålen
pågår.

Ekonomi

De gemensamma nämnderna redovisar alla ett po-
sitivt resultat på sammanlagt 2,0 mnkr. Munkedals
andel av detta är 0,7 mnkr. 

IT-nämndens resultat uppgick till 0,1 mnkr.
Lönenämnden gör ett överskott på 0,9 mnkr, varav

0,3 mnkr utgör Munkedals andel. Överskottet beror på
tjänster som inte varit besatta fullt ut under året. 

Miljönämnden gör ett överskott på 1,1 mnkr, varav
0,4 mnkr utgör Munkedals ande. Överskottet beror
dels på högre intäkter tack vare bidrag från Länssty-
relsen, dels lägre personalkostnader på grund av per-
sonalomsättning.

Måluppfyllelse
Inom IT-enhets verksamhetsområde genomfördes en
enkät om nöjdkund i slutet av 2016. Den visar att 85
procent av kunderna är nöjda. IT-enhetens service
visar på en positiv trend i enlighet med vad som kan
förväntas, utifrån genomförd IT-kvalitetsenkät. 

Lönenämnden har en god måluppfyllelse under
2016. För att verka för en minskning av pappersför-
brukningen inom verksamheten har bland annat e-lö-
nespecifikationer införts. Verksamheten arbetar
fortlöpande med ständiga förbättringar. Arbetet pågår
med att få fler arbetsprocesser och flöden likartade
inom samverkanskommunerna. Bland annat har ett
nytt gemensamt anställningsavtal har tagits fram och
ska läggas in i ett digitalt verktyg; WinLas.

För Miljönämnden har samtliga mål inom livsme-
delskontrollen nåtts. Bland några är att minst 75 % av
kontrolltillfällena ska ske genom oanmälda inspektio-

Samverkansnämnder IT, Miljö och Lön

Resultat  
Munkedals
kommuns

del av 
(nämnd) Resultat resultatet

IT-nämnd 0,1 0,0

Miljönämnd 1,1 0,4

Lönenämnd 0,9 0,3

Summa  2,1 0,7
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ner samt att alla verksamheter ska erhålla kontroll
under perioden. 

Framtid
Verksamhetsstöd är en av IT-nämndens viktigaste
uppgifter, som i framtiden kommer att kräva ett allt
större fokus. Verksamhetsutvecklingen ägs av verk-
samheterna. IT-avdelningen är ett aktivt stöd i deras
arbete för att tillsammans skapa en gemensam sam-
syn kring både nuläge och önskat läge. De närmsta
åren kommer fokus i verksamhetsutvecklingen att
ligga på digitalisering. 

Löneenheten arbetar med att förbättra nuvarande
arbetsflöden inom den egna enheten och inom hela
SML-verksamheten för att minska pappersflödet och få
en smidigare hantering av lönehanteringen från an-
ställd till löneutbetalning. Arbetet kommer fortsätta
fokusera på att få enhetliga rutiner och arbetsmetoder
inom enheten och inom SML-kommunerna. Arbetet
med implementering av anställningsavtal som ska läg-
gas in av chef/personalredogörare i det digitala verk-

tyget fortsätter. Pensionsadministrationen sköts av lö-
neenheten för Munkedal from 2014, för Sotenäs from
2016 samt kommer from senast 1 juni 2017 att tas
över från Lysekils kommun.

De åtgärder som prioriteras inom Miljönämnden
inför 2017 är att utföra den planerade årliga avgiftsfi-
nansierade tillsynen och inkommande ärenden. Enhe-
ten har ju även ett övrigt myndighetsansvar samt
åtaganden och uppdrag enligt beslutat reglemente
som kräver resurser.

Prioritering ska ske av det fortsatta arbetet med ar-
betssätt och gemensamma rutiner för att uppnå upp-
ställda mål och lagkrav. Likaså att utveckla sam-
arbetsformer mellan den gemensamma miljönämnden
och respektive kommuners verksamheter. Det strate-
giska miljömålsarbetet, där miljönämnden har ett
samordnade ansvar, börjar ta form i de tre kommu-
nerna. Under det kommande året kommer arbetet
med att hitta kanaler att nå ut med miljömålsarbetet
prioriteras, så att arbetet blir känt bland såväl perso-
nal som allmänhet.

Smartphone. Foto: Lotta Karlsson
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I detta avsnitt redovisas kommunens verksamhet i ex-
tern regi med fokus på bolag.

Ägarstyrning
Under de senaste åren har en allt större del av den
kommunala verksamheten kommit att bedrivas inom
bolag, förbund, gemensamma nämnder etc. Det inne-
bär att stora ekonomiska värden likväl som stora
verksamhetsvärden bedrivs inom de ”kommunala fö-
retagen” och att det fått en allt större betydelse för
kommunens samlade ekonomi. Det ställer krav på att
kommunen skapar ett flöde av planering, samordning
och uppföljning av den samlade verksamheten. Under
året som gått har arbete pågått med att uppdatera
bolagsordning och ägardirektiv. Under 2016 köpte
kommunen nytt fastighetsbolag som har till syfte att
öka förutsättningar för bostadsförsörjningen. Detta
bolag bildade också ett dotterbolag, detta dotterbolag
övertog en av fastighet. 

Utgångspunkten för om kommunen ska driva verk-
samhet är om den är nyttig för medborgarna samt att
verksamheten faller inom den kommunala kompeten-
sen. Oavsett driftsform ska verksamheten direkt eller
indirekt skapa nytta för medborgarna. Styrning av
kommunens bolag sker genom ägarpolicy, bolagsord-
ning samt ägardirektiv. I ägarpolicyn fastställs att
bolag och övrig verksamhet ska ses som en del av
kommunens verksamhet och där kraven på styrning,
insyn, kontroll och uppföljning är densamma som för
verksamhet i förvaltningsform. 

Återrapportering har gjorts från de ”kommunala bo-
lagen” vid tre tillfällen under året i form av delårsrap-
portering samt i samband med bokslut. I övrigt har
dialog skett med parterna vid ett antal tillfällen. Dialo-
gen har skett med kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige. För kommande år kommer fortsatt arbete att
genomföras avseende uppdateringar av bolagsordning
och ägardirektiv. Fokus kommer också att ske på att
utveckla dialog och samordning inom koncernen,
framförallt avseende återrapportering och miljöfrågor.

Finansiell analys

Modell för finansiell analys

För att analysera koncernen och kommunen används
samma finansiella analysmodell. Den är uppbyggd
runt fyra aspekter; resultat, kapacitet, risk samt kont-
roll över den finansiella utvecklingen. Modellen redovi-
sas närmare i förvaltningsberättelsen.

Finansiell analys Kommunkoncernen

Kommunkoncernen innehåller 2016 koncernföretagen
Munkedals Bostäder AB, Munkedals Vatten AB, Dingle
industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB

samt uppdragsföretagen Rambo AB och Kooperativa
hyresrättsföreningen Sörby- och Dinglegården.

Resultat

Kommunkoncernen omsätter 561,0 mnkr, där Munke-
dal står för den största delen. Resultatet för koncer-
nen är för året positivt och landar på + 37,7 mnkr.
Kommunens resultat uppgår till +36,9 mnkr, Munke-
dals Bostäder AB -2,4 mnkr, Munkedals Vatten AB 0
mnkr, Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 0,0 mnkr, Rambo
AB +1,6 mnkr samt Kooperativa hyresrättsföreningen
Sörby- och Dinglegården +0,1, Dingle Industrilokaler
AB 0,0 mnkr. 

Investeringsutgifterna uppgick totalt till 70,2 mnkr i
koncernen av vilka 21 mnkr avser kommunen och
Munkedals bostäder 29,6 mnkr. 

Kapacitet

Kapacitet söker mäta och redovisa vilken långsiktig fi-
nansiell motståndskraft kommunen har. Viktiga mått
när kapaciteten analyseras är att se hur soliditet och
låneskuld förändras över tid. Soliditeten är ett mått på
koncernens långsiktiga betalningsförmåga dvs hur stor
andel av balansomslutningen som har finansierats
med eget kapital. Soliditeten påverkas av förändrad
balansomslutning samt ett förändrat resultat.

Koncernens soliditet uppgår till 27,6% vilket är en
förbättring jämfört med föregående år (26,8 %). 

Kommunens samlade låneskuld uppgår till 485,0
mnkr av dessa omsätts 462 mnkr inom loppet av ett
år. Koncernens långfristiga låneskuld ökar med 72
mnkr. Största delarna av låneskulden tillhör Munkedals
kommun (45 % respektive Munkedals bostäder AB (51
%). Munkedal Vatten AB har en långfristig skuld på 76
mnkr, denna elimineras pga upprättad revers mellan
kommunen och bolaget. Det är väsentligt att kommu-
nen och Munkbo förbättrar soliditeten på sikt för att
därmed konsolidera koncernens ekonomiska resultat. 

Risk

Risken beskriver hur finansiellt exponerad koncernen i
det korta- och medellånga perspektivet. Både kassa-
och balanslikviditeten är relativt låga 53,9 % respek-
tive 62,9 %. Vilket för bägge talen är en minskning
jämfört med föregående år. 

När kommunens likviditet analyseras är det viktigt
att inte bara se till koncernens tillgångar i form av lik-
vida medel och kortfristiga fordringar. För att få en
samlad bild bör även koncernens lånestock inkluderas.
Ett mått som tar hänsyn till både likvida medel och
upplåning är nettolåneskulden. Den visar på skillnaden
mellan de likvida medlen och koncernens långfristiga
låneskuld. Nettolåneskulden har ökat från 356 mnkr
till 360 mnkr. De likvida medlen har ökat med 60
mnkr och de långfristiga skulderna har ökat med 81
mnkr. 

Kommunens verksamhet i extern regi
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Den finansiella kontrollen

Med finansiell kontroll avses bl a hur upprättad budget
och finansiella målsättningar efterlevs. Koncernen har
idag ingen gemensam koncernbudget utan varje bolag
upprättar sin egen budget. Bolagens budgetar god-
känns i Kommunfullmäktige. Avstämning mot budge-
terna görs i delårsboksluten. Avvikelser har dock
funnit gentemot budgeten under året. Det samma gäl-
ler för de prognoser bolaget gjort under året. 

Avslutande kommentarer

Koncernens resultat är återigen positivt med undantag
av 2014 har resultaten för koncernen varit positiva de
senaste åren. Soliditeten ökar till 27,6 % och uppnår
det lägsta värden sedan 2010. 

Då koncernens soliditet är låg och långfristig lånes-
kuld är relativt hög är det viktigt att påbörja amorte-
ring av skulderna. Den höga låneskulden gör att
koncernen är känslig för förändringar i räntenivåer.
Både Munkedals kommun och Munkedals Bostäder AB
använder sig av swapar för att hantera denna risk.
Genomsnittliga räntan för Munkedals Kommun och

Munkedals Bostäder AB medräknat lånen och swa-
parna är 2,1 %. Finansnettot har ökat med 0,2 mnkr
och uppgår till -10,0 mnkr.

För att skapa utrymme för självfinansiering av kom-
mande investeringar bör helst nettoinvesteringarna de
kommande åren inte överstiga avskrivningarna.

Finansiella nyckeltal koncernen

Nyckeltal koncernen 

2014 2015 2016

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 521 536 561

Finansnetto (mnkr) -11 -10 -10

Årets resultat (mnkr) 0 3,3 37,7

Nettoinvesteringar (mnkr) 62 64 70,2

Långfristiga skulder 398 425 267

Soliditet enligt balansräkning (%) 27,8 26,8 27,6

Årets resultat / skatter o statsb. (%) -0,1 0,6 6,2

Förändring eget kapital (%) -1,5 2,2 18,3

Kassalikviditet % 86,5 54,4 53,9

Balanslikviditet % 119,3 69,7 62,9

Bildtext till bilden.
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Munkedals bostäder AB
Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostads-
bolag som ägs av Munkedals kommun till 100 %. Bola-
get äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler
med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 258 m²
på tre orter i kommunen; Munkedal, Hedekas och
Dingle. 

Viktiga händelser

Rotrenoveringsprojektet på Jonsäng har påbörjats.
Projektet omfattar renovering av drygt 160 lägenheter
till en kostnad av ca 130 mnkr.

Samarbetet med kommunen har utvecklats och
personalen har överförts till kommunen, som utför ad-
ministration och skötsel för bolaget.

Ekonomi

Bolaget redovisar i år en förlust om ca -2,4 mnkr
(+1,8). Till grund för detta ligger ökade driftskostna-
der såsom inhyrda flytt- samt städtjänster samt kon-
sultarvoden som är hänförliga till den pågående ROT
renoveringen. Underhållskostnaderna är i nivå med fö-
regående år. Munkbo redovisar ett positivt driftsnetto
om 8,4 mnkr (9,5). Bolaget har under året justerat
avskrivningar på fastigheterna från föregående år då
de varit för låga, detta har även fått effekt 2016,
varav årets totala avskrivningar uppgår till 5,4 mnkr
(4,0).  Pågående ny/ombyggnation uppgår till 29,6
mnkr (2,0).

Verksamhetsmål

Enligt bolagsordningen ska Munkbo vara verktyg för
att genomföra delar av kommunens bostadspolitik och
ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kom-
munallagens lokaliseringsprincip främja bostadsför-
sörjningen i Munkedals kommun.

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är:

˝ att äga, förvalta, förädla, bebygga, förvärva och
försälja fastigheter för bostadsändamål samt till
viss del kommersiella lokaler.

˝ Underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för
optimal livslängd och kundnytta.

˝ Marknadsföring och uthyrning av bolagets lä-
genheter och lokaler. 

˝ Utveckling och anpassning av bolagets nuva-
rande och framtida fastighetsbestånd till bo-
stadsmarknadens efterfrågan.

Framtid 

Bolagets personal är från årsskiftet anställda av Mun-
kedals kommun.

Rotrenoveringsprojektet Jonsäng kommer att pågå
till sommaren 2018. Allmänt gäller att satsningar be-
höver göras på såväl yttre som inre underhåll i stora
delar av beståndet.

Nyckeltal

Koncernföretag

Nyckeltal - Munkedals bostäder AB

2014 2015 2016

Ägarinflytande (%) 100 100 100

Resultat (mnkr) 0,1 1,8 -2,4

Direktavkastning (%) 6 5 5

Eget Kapital (mnkr) 16,1 19,4 16,9

Omsättning (mnkr) 30,5 33,3 33,6

Investeringsvolym (mnkr) 37,3 10,7 22,5

Soliditet (%) 9 10 6

Balanslikviditet (%) 71 177 639

Lån (mnkr) 159 175 245 

Underhållsnivå (mnkr) 4,3 4,8 4,6

Underhållskostnader (kr/m²) 126 133 128

Genomsnittlig hyra bostäder kr/m² 901 938 958

Vakansgrad (%) 2,8 2,3 1,9

Anställda 12 12 12
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Munkedal vatten AB
Munkedal Vatten AB är ett anläggningsbolag som till
100 % ägs av Munkedal kommun. Detta gör att det lo-
kala inflytande över kommunens Va-anläggningar be-
står då varje kommun bestämmer i det egna
anläggningsbolaget

Inledning

Munkedal Vatten AB har till föremål för sin verksamhet
att äga och förvalta den allmänna Va-anläggningen i
Munkedal kommun samt att tillhandahålla tjänster
som har anknytning till denna verksamhet. 

Till sin hjälp finns Västvatten AB som ska, tillsam-
mans med de kommunala bolag som är huvudmän för
Va-anläggningarna, svara för drift, underhåll, kompe-
tens och utveckling av den allmänna vattenförsörj-
ningen och avloppshanteringen i kommunerna. Detta
för att tillgodose brukarnas behov av vattentjänster
samt bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveck-
ling. Munkedal Vatten AB äger 20 % av Västvatten AB.

Viktiga händelser

Vattenuttaget ur vattentäkterna i Munkedal måste på
sikt öka och i Dingle finns en täkt med gott om vatten.
Under året har det pågått en förprojektering av ett fil-
ter till Dingle vattenverk. Filtret skall reducera järnhal-
ten i vattnet.

Arbetet med vattenskyddsområden fortsätter enligt
plan och under året har samråd hållits för att presen-
tera förslag på utsträckning av skyddet samt föreskrif-
ter.

Arbetet med att hitta VA-lösning för Tungenäset har
fortsatt under året. Kommunfullmäktige fattade beslut
om överföringsledning och gav Munkedal Vatten i upp-
drag att titta på finansiering av VA-utbyggnaden. Ett
förslag, baserat på en översiktlig förprojektering, är
presenterat för styrelsen för vidare hantering i KF
under 2017.

Ekonomi

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprinci-
pen vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna per
vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt.
Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med
vinst.

Årets överuttag uppgick till 5,0 mnkr (fg år 0,1
mnkr i överuttag). Sedan tidigare har Munkedals Vat-
ten AB ett underuttag gentemot taxekollektivet på 2,1
mnkr. Underuttaget berodde på översvämningar 2014
och dess beräknade försäkringskostnader. Efter 2016
är underuttaget reglerat. 

Den största reinvesteringen under 2016, på 1,3
mnkr, är omläggning av vatten- och spillvattenled-
ningar på Nordanvindsvägen, där flera driftstörningar
har registrerats under åren. Omvandlingsområden

som det främst har arbetats med är Foss-Vaktelvägen
och saltkällan. Exploatering under året är förbere-
dande vatten- och spillvattenledningar till Korpås som
utförts tillsammans med kommunen, när de anlade en
gång- och cykelväg. Bolagets anläggningsintäkter har
inkommit vid anslutning av strötomter.

Framtid 

Framtida slamhantering är en viktig fråga ur många
perspektiv. Det är naturligtvis en miljöfråga med
många dimensioner, men också en fråga som kan på-
verka taxorna framöver. Munkedal Vatten har tillsam-
mans med sina systerföretag samarbete med Rambo
och Uddevalla Energi i frågan.

Nyckeltal

Nyckeltal - Munkedal vatten AB

2014 2015 2016

Ägarinflytande (%) 100 100 100

Resultat (mnkr) 0 0 0

Eget Kapital (mnkr) 2,5 2,5 2,5

Omsättning (mnkr) 22,5 20,9 17,4

Investeringsvolym (mnkr) 4,8 6,7 5,2

Soliditet (%) 2,6 2,5 2,6

Balanslikviditet (%) 273 261 356

Lån (mnkr) 76,2 76,2 76,2

Anställda 0 0 0
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Rambo AB
Rambo AB bildades 1981 och ägs gemensamt av kom-
munerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Mun-
kedals ägarandel uppgår till 20,6 procent. Rambos
uppdrag är att skapa en långsiktigt hållbar och miljö-
riktig avfallshantering åt sina ägarkommuner genom
att samla in och omhänderta avfall samt att driva
annan därmed sammanhängande verksamhet. Rambo
är kommunernas verktyg för att nå de miljömål som
regering och EU antagit för avfall.

Viktiga händelser

Under 2016 har Rambo tillsammans med ägarkommu-
nerna drivit projekt kring avloppsreningsverksslam-
mets framtida hantering. Under de senaste åren har
slammet används vid sluttäckning av ägarkommuner-
nas deponier, men efter att Hogenäs avfallsanläggning
är färdigsluttäckt under 2017 måste slammet hanteras
på annat sätt. Projektet arbetar med två parallella lös-
ningar, en långsiktigt hållbar lösning och en kortsiktig
hantering innan den långsiktiga kan realiseras. 

Förslag till nya avfallsföreskrifter och ett nytt in-
samlingssystem för Munkedal, Sotenäs och Tanums
kommuner har utarbetats under året. Beslut förväntas
tas av kommunernas kommunfullmäktige under bör-
jan av 2017.

Som ett fortsatt steg för ökad service påbörjades
under 2016 arbetet med ny hemsida. Under 2017
kommer Mina sidor för hushållskunder och företag
lanseras.

Under året har processen för nytt tillstånd för Siviks
avfallsanläggning pågått. Tillståndsansökan har läm-
nats in och behandlas nu av länsstyrelsen. I processen
har WWT-slammets framtida hantering utretts och re-
sulterat i att Rambo kan använda detta material för
sluttäckning. Det innebär att den avsättning som
under flera år gjorts för eventuella framtida kostnader
för behandling och hantering av slammet, nu kan kon-
stateras bli mycket lägre.

Ekonomi

Årets resultat uppgår till 9,9 mnkr vilket resulterar i
1,2 mnkr för Munkedals andel. Återföring av avsätt-
ning för WWT-slam påverkar resultatet positivt med
6,3 mkr. Markanläggningar och inventarier har utran-
gerats och avyttrats under året med nettoeffekt på -
0,8 mnkr. Ökade intäkter för inkommande avfall och
en ökad kostnadsmedvetenhet inom bolaget påverkar
resultatet positivt och väger upp kostnader av en-
gångskaraktär. Årets investeringar uppgår till 18,6
mkr. För att möta investeringarna kopplade till det nya
insamlingssystemet i Lysekil har ett lån om 11,3 mkr
upptagits under året. 

Verksamhetsmål

Rambos arbete följer dels EUs avfallshierarki med mål
att återvinna, återanvända och minimera avfall och
dels nationella mål om att senast 2018 ska minst 50
procent av allt matavfall från hushåll, storkök och re-
stauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att
näring och energi tas tillvara. Det projekt som drivs
för att skapa måluppfyllelse för kommunerna är det
nya insamlingssystemet i de fyra ägarkommunerna
där ökad service tillsammans med miljöstyrande taxa
ska styra mot ökad insamling av matavfall och ökad
återvinning av förpackningar och tidningar.

Framtid 

Mer ambitiösa mål om materialåtervinning och insam-
ling av matavfall väntas framöver. I december 2016
presenterade EU-kommissionen sitt paketförslag för
en cirkulär ekonomi. I förslaget föreslås skärpning av
tidigare mål med syftet att förstärka avfallspolitiken,
använda avfall som resurs, förbättra miljö och öka
sysselsättningen. 

Nyckeltal

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB förvärvades 29 december
2015 av Munkedals snickerifabrik. Bolaget ägs till
100 % av Munkedals kommun. Bolaget äger fyra 
fastigheter med ett antal byggnader på.

Viktiga händelser

Större delen av området detaljplaneläggs för närva-
rande i syfte att skapa bostäder samt till viss del loka-
ler för verksamheter. Bolaget hyr ut en bostad, lokaler
för lager samt lokaler till ”Ung Fritid Munkedals” verk-
samhet. Uthyrningen sker på ”rivningskontrakt” dvs
med kort uppsägningstid.

En fastighet ”gamla snickeriet” är planlagt för bos-
täder. Under 2016 har ”gamla snickeriet” rivits och
marken ställts i ordning. I slutet av 2016 startade bo-
laget ett dotterbolag som förvärvade fastigheten
”gamla snickeriet”. 

Nyckeltal - Rambo AB

2014 2015 2016

Ägarinflytande (%) 20,6 20,6 20,6

Årets resultat (mnkr) 0,5 7,3 9,9

Omsättning (mnkr) 151,1 156,4 153,1

Investeringsvolym (mnkr) 6,1 17,0 18,6

Soliditet (%) 55 58 51

Balanslikviditet (%) 161,3 182,2 165,1

Lån (mnkr) 0 0 11,3

Anställda 70 69 71

269



Årsredovisning 2016
Kommunens samlade verksamhet

79

Munkedals kommun

Ekonomi

Vadholmen Foss 2:81 mfl redovisar ett noll resultat.
Under året har bolaget mottagit ett aktieägartillskott
på 0,4 mnkr från Munkedals kommun.

Framtid 

Syftet med bolaget är att planlägga ”Sohlbergsområ-
det” för bostäder och verksamheter och att därefter
avyttra bolaget. Planprocessen pågår och det är ange-
läget att få fram dessa bostäder i ett centralt läge.
Helst ska en extern part köpa området och uppföra
bostäder.

Kooperativa Hyresrättsföreningen
Sörby- och Dinglegården.
Riksbyggens Kooperativa hyresrättsförening Sörby-
och Dinglegården omfattar två stycken omsorgs -
fastigheter. 

Viktiga händelser

Stämman beslutade att anta nya stadgar för för-
eningen. Efter årsmötet uppdagades att vissa juste-
ringar måste ske innan slutlig registrering är möjlig.
Kommunen gav Riksbyggen i uppgift att ta fram revi-
derat förslag på stadgar för att slutföra ärendet.

Ekonomi

Årets resultat före fondförändring visar ett överskott
på 0,7 mnkr, vilket resulterar i 0,1 mnkr i Munkedals
andel. 

Framtid 

Föreningen står inför vissa utmaningar. I beslutet om
framtidens äldreboende kommer Dinglegården inte
längre att vara ett äldreboende utan förvandlas till
trygghetsboende. Trygghetsboendet kommer att dri-
vas i föreningens regi utan inblandning av kommunen.
Det innebär att borgen och hyresbortfallsgaranti kom-
mer att försvinna. Det är viktigt att omställningen på-
börjas i tid.

Dingle industrilokaler AB
Dingle industrilokaler AB äger, förvaltar samt hyr ut
industrilokaler i Dingle. Dingle industrilokaler AB ägs
av Munkedals kommun tillsammans med New Wave
Group AB. Kommunens ägarandel är 51 %.

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige tillstyrkte den 2016-09-29 att
Dilab AB bygger till befintliga lokaler på fastigheten
Lågum 1:32 i Dingle med 6-8000 m2. 

Ekonomi

Bolaget redovisare ett resultat på -0,06 mnkr.

Framtid

En större tillbyggnad på drygt 7000 m2 är ute på räk-
ning. Syftet är att ge hyresgästerna möjlighet att ex-
pandera sin verksamhet. Nya hyresavtal kommer att
tecknas som undanröjer bolagets hittills årliga förlust.
Utbyggnaden bedöms ge ca 30 nya arbetstillfällen.
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Kommunfakta

Kommunkoncern/Den samlade verksamheten

Den kommunala förvaltningen och kommunens kon-
cernföretag.

Koncernföretag

En juridisk person där kommunen har ett varaktigt,
bestämmande eller betydande inflytande i.

Uppdragsföretag

En juridisk person som kommunen har överlämnat
vården av en kommunal angelägenhet till, men inte
fått ett betydande inflytande över företaget.

Sammanställd redovisning

Räkenskaper som omfattar hela kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige

Kommunens högst beslutande organ.

Kommunstyrelsen

Kommunens högst verkställande organ.

Välfärd

Välfärd är de medel som stat, landsting och kommun
tillhandahåller i syfte att säkra individens trygghet vid
bland annat barndom, sjukdom, arbetslöshet, funk-
tionsnedsättning och ålderdom. 

Kommunalskatt

En skatt som tas ut av kommunen för att bekosta
kommuninvånarnas kommunala angelägenheter.

Förvaltningsberättelse

Mål- och resursplan (MRP)

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa
kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla
en plan för ekonomin för en kommande period av tre
år, där budgetåret alltid är periodens första år.

Intern kontroll

Är att med en rimlig grad av säkerhet, säkerställa att
följande mål uppfylls:

˝ ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksam-
het.

˝ tillförlitlig finansiell rapportering och information
om verksamheten.

˝ efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter,
riktlinjer m.m.

Måluppfyllelse

Visar om det som majoriteten har satt upp som mål
för kommunens verksamhet har uppfyllts under året
som gått.

KKIK

Kommunens kvalitet i korthet, jämför kommunerna
med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur
ett medborgarperspektiv.

Benchmarking

Jämföra kommuner med varandra för att kunna för-
klara likheter och skillnader samt förbättra kommu-
nen.

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisningen visar kommunens resursförbruk-
ning ställd mot budget och investeringsredovisningen
visar vilka tillgångar som kommunen har köpt in/för-
ädlat.

Ekonomi/Finansiell analys

Resultaträkning

Visar en sammanställning på allt som skett inom kom-
munen ekonomiskt under 1 år.

Jämförelsestörande post

En post av engångskaraktär som kommunen inte kan
räkna med att få varje år.

Nettokostnad

Totalsumman av årets intäkter, kostnader och avskriv-
ningar.

Driftkostnadsandel

Löpande kostnader i % av skatteintäkter samt utjäm-
ning och statsbidrag.

Avskrivning

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas
värde, ska spegla värdeminskningen.

Internränta

Kalkylmässigt beräknad kostnad för det kapital som
tas i anspråk inom en verksamhet.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter skall
överstiga kostnaderna.

Resultatutjämningsreserv

En öronmärkning av det egna kapitalet som efter sär-
skilda riktlinjer kan användas får att uppfylla balans-
kravsresultatet.

Ord- och begreppsförklaring
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Munkedals kommun

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället.
Här framgår hur kommunen använt respektive anskaf-
fat sitt kapital.

Soliditet

Visar långsiktig betalningsberedskap. Mäts genom
andel eget kapital i förhållande till tillgångar.

Likviditet

Visar kortsiktig betalningsberedskap.

Anläggningstillgång

Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller in-
nehav.

Omsättningstillgång

Tillgång som på kort sikt kan omsättas till likvida
medel och som inte är avsedd för stadigvarande bruk.

Exploatering

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa
råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor
eller industri.

Eget kapital

Kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare
års ackumulerade överskott.

Kassaflödesanalys

Visar de likvida betalningsströmmarna som skett i
kommunen under året.

Pensionsskuld

Kommunens skuld gentemot nuvarande och blivande
pensionärer. Redovisas enligt den så kallade blandmo-
dellen, vilket innebär att upparbetad skuld fram till
och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse
utanför balansräkningen. Efter 1997 redovisas pen-
sionsskulden som en avsättning.

Ansvarsförbindelse

Förpliktelse i form av borgensåtagande, pensions-
skuld, ställda panter och dylikt. Resultatet belastas
om/när förpliktelsen infrias.

RIPS-ränta

Är en kalkylränta som används för att beräkna räntan
på kapitalet i pensionsskulden. 

Derivat

Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den
underliggande tillgången. Olika former av derivat är
optioner, terminer och swapar. De vanligaste formerna
av underliggande tillgångar är valutor, aktier, obliga-
tioner, räntor, råvaror och index.

Semesterlöneskuld

Personalens intjänade ej uttagna semesterdagar.
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Finansiell ana-

Munkedals kommun
455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 180 00
Fax: 0524 - 181 10

E-post: 
munkedal.kommun@munkedal.se
Hemsida: 
www.mukedal.se

G
ra

fis
k 

fo
rm

, p
ro

du
kt

io
n:

 w
w

w
.h

at
ec

h.
se

.  
 

Kort om Munkedal
I Munkedal har du nära till allt – kust, vildmark,
kultur och shopping. Du får möjlighet till ett tryggt
boende, aktiv fritid och personlig utveckling och
dessutom – snabba kommunala beslut.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 66 Dnr KS 2017-125 

Årsredovisning 2016 - miljönämnden i Mellersta Bohuslän 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse. 

 

Sammanfattning 

2013 bildades en gemensam Miljönämnd mellan Lysekil, Sotenäs och Munkedal 

med säte i Sotenäs. Miljönämnden har nu inkommit med en 

verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2016. Verksamhetsberättelsen antogs 

i Miljönämnden 2017-02-22. 

 

Planerad tillsyn och löpande inkommande ärenden har utförts enligt tillsynsplan. 

En stor del av förebyggande tillsyn och övrigt arbete har utförts i mindre 

omfattning. Året har präglats av hög personalomsättning. På årsbasis har 

personal-styrkan varit cirka två handläggare färre än budgeterat. 

Miljömålsarbetet har genomförts i planerad omfattning. En revidering av de 

detaljerade miljömålen pågår 

 

Ekonomi 

Miljönämnden gör ett överskott på 1,1 mnkr. Överskottet beror dels på högre 

intäkter tack vare bidrag från Länsstyrelsen, dels lägre personalkostnader på 

grund av personalomsättning. 

 

Årets överskott innebär ca 0,4 mnkr i lägre kostnader för Munkedals del. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28, § 74. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP och V yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

     

 

Beslutet expedieras till: 

Miljönämnden i Sotenäs 

Ekonomienheten 
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Marie Kvist 
Redovisningsekonom 

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse.  
 

Sammanfattning 
Bakgrund 
2013 bildades en gemensam Miljönämnd mellan Lysekil, Sotenäs och Munkedal med 
säte i Sotenäs. Miljönämnden har nu inkommit med en verksamhetsberättelse för 
verksamhetsår 2016. Verksamhetsberättelsen antogs i Miljönämnden 2017-02-22. 
 
Viktiga händelser 
Planerad tillsyn och löpande inkommande ärenden har utförts enligt tillsynsplan. En 
stor del av förebyggande tillsyn och övrigt arbete har utförts i mindre omfattning. 
Året har präglats av hög personalomsättning. På årsbasis har personal-styrkan varit 
cirka två handläggare färre än budgeterat. 

Miljömålsarbetet har genomförts i planerad omfattning. En revidering av de 
detaljerade miljömålen pågår 
 
Ekonomi 
Miljönämnden gör ett överskott på 1,1 mnkr. Överskottet beror dels på högre 
intäkter tack vare bidrag från Länsstyrelsen, dels lägre personalkostnader på grund 
av personalomsättning. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Årets överskott innebär ca 0,4 mnkr i lägre kostnader för Munkedals del. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Miljönämnden i Sotenäs 
Ekonomienheten 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef/Bitr kommunchef Kommunchef 
Kommunledningsstab  
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Miljöenheten 
Maria Bylund 
0523-66 40 18, maria.bylund@sotenas.se 
 
 
Verksamhetsberättelse med årsbokslut för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 2016 

Beskrivning av ärendet 
Bokslutsrapportering för 2016 års verksamhet redovisas, med resultat, 
verksamhetsbeskrivning, målsättning. Följande huvudpunkter kan urskiljas. 

• Resultatet för MimB:s verksamhet 2016 visar på ett överskott av 1 056 tkr, 
främst beroende på minskade personalkostnader och ett bidrag för projektet 
för avloppsinventering. All avgiftsfinansierad tillsyn är utförd och i balans.  

• Måluppfyllnad för livsmedelskontrollen är uppfylld för övriga delar av 
verksamheten är målen till stor del uppfyllda. 

• Miljöenhetens utvecklingsarbete och arbete med kvalitetssäkring fortgår. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 

• Godkänna verksamhetsberättelsen för 2016. 

• Överlämna verksamhetsberättelsen inklusive årsbokslut till Sotenäs, 
Munkedal och Lysekils kommuner. 

 

Bilaga/Bilagor 
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2016 för miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

Skickas till 
• Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
• Akten 

 
 
 
 

 

  
  

Maria Bylund 
miljöchef 
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Verksamhetsberättelse 
2016 för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 
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Verksamhetsberättelse med årsbokslut för Miljöenheten i 
mellersta Bohuslän 2016 

1 Bakgrund 
En gemensam miljöenhet för Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner bildades 2013-01-01. Sotenäs kommun 
utsågs till värdkommun. Enligt Samverkansöverenskommelsen ska miljönämnden i mellersta Bohuslän till 
respektive medlemskommun kvartalsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är samt årligen avge verksamhets-berättelse. I denna rapport ingår även bokslutsrapportering. 

2 Miljönämndens uppdrag 
Nämndens och därmed miljöenhetens uppdrag omfattar enligt reglementet i första hand myndighetsutövning för de 
samverkande kommunerna enligt miljöbalken, livsmedelslagen samt övriga berörda lagstiftningar och föreskrifter. 
Miljönämnden ska även stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet och miljömålsarbetet på uppdrag av 
respektive kommun samt bistå samverkanskommunerna med yttranden och remisser inom nämndens 
ansvarsområde. Nämnden ska delta i med underlag till den kommunala planeringen och delta i 
krisberedskapshantering.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska vara en serviceinriktad myndighet, där syftet med nämndens tillsyn och 
kontroll är att värna om miljön och medborgarnas hälsa. Valet av aktiviteter och prioriteringar grundar sig 
huvudsakligen på ett riskbaserat synsätt som kopplas till en behovsutredning. Utgångspunkten är de 15 aktuella 
nationella miljömålen, tre av Folkhälsoinstitutets folkhälsomål samt de mål som styr livsmedelskontrollen. 

3 Verksamhetens omfattning 
Tillsyn är operativ myndighetsutövning, men kan även vara förebyggande och omfatta rådgivning och information 
som skapar förutsättningar för att gällande lagstiftningars syften uppnås. Tillsyn är ett lagstadgat krav som 
kommunen är skyldig att utföra i en viss omfattning. Den utgörs av dels löpande utifrån inkommande ärenden dels 
av fast planerad tillsyn och förebyggande arbete. Sammanlagt beräknades behovet inför 2016 till 16,5 
handläggartjänster.  

• Fast planerad tillsyn: Totalt antal tillsynsobjekt inom de tre kommunerna omfattar 450 livsmedelsobjekt, 
120 tobak- och läkemedelsförsäljare, knappt 100 större och 150 mindre miljöfarliga verksamheter inklusive 
lantbruk, 90 köldmediaanläggningar samt drygt 100 hälsoskyddsverksamheter. Tillsyn omfattar även 
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flerbostadshus. Alla dessa verksamheter har olika tillsynsbehov utifrån bransch och storlek och det totala 
tillsynsbehovet har uppgått till motsvarande 7 handläggartjänster som också har avsatts under 2016.  

• Löpande ärenden: Utgör huvuddelen av livsmedels, miljö- och hälsoskyddsärenden, extra offentlig 
livsmedelskontroll samt naturvårdsärenden och remisser. Inom den löpande myndighetsutövningen inräknas 
även information och rådgivning samt ålagda uppdrag som miljöövervakning. Tillsynen är till övervägande 
del händelsestyrd. Totalt bedöms personalbehovet ha uppgått till 9 tjänster, medan 7,5 tjänster avsattes 
2016.  

• Miljöstrategiskt arbete: En viktig del i miljönämndens uppdrag är att stödja de tre samverkande 
kommunernas miljömåls- och miljöstrategiska arbete. Behovet beror av uppdragets omfattning och 
uppskattas till 1,5 tjänst. Utifrån tillgänglig resurs avsattes 1 tjänst under 2016.  

• Övrigt arbete: Vid resursåtgång för myndighetsutövning enligt ovan har för övriga projekt, uppdrag, 
deltagande i arbetsgrupper, samt intern arbete behovet uppskattas till 1 tjänst.  

 

4 Årets verksamhet 

4.1 Allmän beskrivning av utvecklingen under perioden 

• Den fasta tillsynen inom livsmedels-, miljöskydds- samt hälsoskyddsområdena har prioriterats och utförts 
enligt verksamhetsplanen, likaså har ärendebalansen för den löpande tillsynen hållits. 

• Kontrollskulden inom livsmedelstillsynen har hanterats enligt plan.  
• Under året har miljöenheten haft stor omsättning på personal. Prioritering av fast tillsyn och löpande 

tillsynsärenden har då skett på bekostnad av övrigt anslagsfinansierat arbete, såsom deltagande i interna 
projekt och arbetsgrupper, förebyggande tillsyn och egeninitierad tillsyn.  

• Det stora projektet med sanering av enskilda avloppsanläggningar har under 2016 avslutats som projekt och 
slutrapporterats till länsstyrelsen. Avloppsinventeringen är nu en del i den ordinarie verksamheten. 400 
enskilda avlopp har inventerats under året främst inom vattenskyddsområden. 

• Det miljöstrategiska arbetet för de tre kommunerna fortsätter. Miljöpolicyn har tagits i alla tre kommunerna. 
De detaljerade miljömålen har antagits på olika nivåer i kommunerna. Arbetet med uppföljning har påbörjats 
inom kost- och städsektorn. 

• Under året har förvaltningsstrukturen i Sotenäs, där miljöenheten har sin organisatoriska hemvist, ändrats. 
Från första januari ingår miljöenheten i samhällsbyggnadsförvaltningen. Det har anställts en ny 
förvaltningschef och även en ny enhetschef. 
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• Ett internt strukturerat utvecklingsarbete pågår för tillsynsmetodik, tillsynsplanering och uppföljning. Arbetet 
med att ta fram rutiner för handläggning och administration pågår men på grund av stor personalomsättning 
har det fått stå tillbaka i allt för hög grad.  

4.2 Kvalitetsarbete 

• Miljöenheten bedriver ett fortlöpande strukturerat utvecklingsarbete. Under våren har man haft fyra tillfällen 
då personalen tillsammans arbetade med processkartläggning och rutiner. I augusti genomfördes en måldag 
då förvaltning och nämnd tillsammans arbetade med målen för kommande verksamhetsår. 
Processkartläggning har genomförts för de flesta större ärendehanteringsprocesser. Utifrån dessa identifieras 
arbetssätt och förbättringsbehov. Rutiner upprättas och tillsynsmetodik tas upp i månatliga 
arbetsgruppsmöten. Då personalomsättningen är så stor får arbetet startas om allt för ofta men det visar 
även hur viktigt det är med tydliga rutiner och klarlagda processer. 

• Verksamhetssystemet Vision fungerar nu tillfredsställande. Det finns ett behov av att göra större 
utbildningsinsatser för att systemet ska kunna utnyttjas optimalt 

• Delar av personalen har gått kurser i tillsynsmetodik och bemötande. Delar av personalen har varit på 2-
dagars konferensen Mötesplats Goda exempel, anordnad av Miljösamverkan. Delar av personalen har gått 
utbildning inom dricksvatten- och tobakstillsyn samt förorenad mark. 

• Möten med näringslivs- samt byggenheterna i de tre samverkanskommunerna har skett för utveckling av 
samverkan. Gemensamma rutiner behöver upprättas. Det har ännu inte gjorts. 

• Alla nyanställda får stöd från befintlig personal med mentorskap.  
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4.3 Nyckeltal 
2013 2014 2015

Antal genomförda inspektioner (andel av  planerat) inom: Antal Andel

Liv smedel 350 182  450 559 100%

Tobak - - - 71 100%

Läkemedel - - - 29 100%

Miljöskydd 60 45 94) 64 71%

Hälsoskydd 45 50 90) 87 100%

Antal v ärmepumpsanmälningar 180 160 291 123

Antal liv smedelsregistreringar 80 80 81 64

Antal enskilda av loppsärende 170 180 352 344

Antal strandskyddsdispensärende 40 40 38 40

Antal diarieförda ärende totalt 2 247 2 166 1 843 2306

        

Andel av slutade ärenden i förhållallande till inkomna: anm)

 Enskilda av lopp 89% 86% 68% 57%

Värmepumpsanmälningar 84% 94% 97% 93%

Miljöskyddsärende 73% 82% 69%

Strandskyddsdispenser 95% 68% 82% 75%

Andel produktionstid av  arbetad 54% 49% 60% -

 Täckningsgrad ekonomisk 56% 51% 58%

2016

 
 
 
 
 

5 Personal 

5.1 Personalsituation 
 
Bemanningen har uppgått till 16 fast anställda handläggare. 5 handläggare slutade under 2016. Dessa har under 
året ersatts med 4 nyrekryteringar. Som vid all personalomsättning sker produktionsbortfall samt det krävs 
introduktion, vilket kostar resurser. 
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5.2 Sjukfrånvaro 

Miljöenhetens sjukfrånvaro i procent av arbetad tid uppgår till 8,0 %. Sjukfrånvaron är hög och den ökar. Det är 
höga siffror som visar att det finns behov av att arbeta med arbetsmiljöfrågor. 
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6 Årets mål 
 

6.1 Lokala detaljerade miljömål för miljönämnden: 

1. Motverka otillåten eldning genom aktiva insatser genom exempelvis kartläggning av material till avfallsstationer.  
 

2. Samtliga verksamheter som använder och/eller säljer kemikalier ska tillsynas senast 2020-01-01.  
3. Upprätta en gemensam, gränsöverskridande Blå översiktsplan för de fyra kustkommunerna i norra Bohuslän (Sotenäs, Lysekil, 

Strömstad och Tanum).   

4. Senast 2020 ska samtliga enskilda avloppsanläggningar vara tillsynade.  

5. Tillsyn över marina verksamheter såsom marinor och hamnar ska prioriteras.  
6. Alla strandskyddade områden längs kuststräckan samt större sjöar där kommunen är tillsynsmyndighet ska kontrolleras senast 

2020-01-01.  

7. Peka ut orörda områden värda att skydda från exploatering.  

8. Genomföra åtgärder för att styra, informera och motivera byggherrar och exploatörer att bygga energisnålt.  
 

Årets måluppfyllelse detaljerade miljömål 
1. Otillåten eldning har motverkats genom tillsyn och förelägganden i samband med anmälningar. Inga förebyggande åtgärder har 

gjorts. Målet har tagits bort för 2017. 
2. Det är troligt att målet kommer kunna nås. 
3. Miljöenheten har deltagit i arbetet. Den maritima näringslivsstrategin har antagits och arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen 

av planen pågår. Målet kommer att uppfyllas. 
4. Arbete pågår enligt projektplanen. 400 enskilda avlopp inventerades under 2016 och uppföljningsarbetet pågår. 
5. Marinor har haft tillsyn med inriktning på rening av spolvatten och båtuppställning. 
6. Vi har inte bedrivit någon egeninitierad tillsyn av strandskyddade områden. Endast prövning av dispenser och tillsyn efter 

anmälningar har gjorts under året. 
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7. Vi har inte arbetat med att identifiera orörda områden. 
8. Vi har inte arbetat med energirådgivning. 

 
 
 

6.2 Miljönämndens antagna produktionsmål: 

1. All tillsyn ska vara riskbaserad och prioritering ska utgå ifrån risk – påverkansmöjlighet – resurskrav i nämnd ordning.  

2. Alla anmälningspliktiga verksamheter ska erhålla den tillsyn riskklassen anger under perioden.  

3. Övriga miljö- och hälsoskyddsfarliga verksamheter ska tillsynas vart 4:e år enligt prioriteringslista på årsbasis.  

4. Tillsynsmetodik ska utvecklas för optimalt resursutnyttjande och service.  

5. Resurserna för tillsynen ska täcka behovet så att tillsynsplanen kan följas.  

6. En kompetensanalys skall genomföras. Rätt kompetens ska finnas för en optimal tillsyn  

Måluppfyllelse produktionsmål 
1. Nämnden har antagit en riskbaserad taxa. Arbetet med att riskklassa verksamheterna har inte prioriterats under året.  
2. Den tillsynsskuld som funnits inom livsmedelskontrollen har arbetats bort enligt plan. I övrigt har alla verksamheter med årlig 

tillsynsavgift haft tillsyn i enlighet med planeringen.  

3. I tillsynsplanen har det tagits fram ett register över de objekt som inte har årsavgift. Registret behöver kontinuerligt uppdateras. 

4. De tillsynsgrupper som är i gång på avdelningen arbetar till viss del med att utveckla metodik och förbättra rutiner och mallar. Det 
arbetet kan utvecklas vidare. 

5. Resurserna räcker för att följa tillsynsplanerna för av de verksamheter som har årsavgifter. I övrigt när det gäller tillsyn av 
tillexempel fordonstvättar och verkstäder räcker inte resurserna. Tillsyn av strandskydd är ett annat område där det saknas resurser. 
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Livsmedelskontrollens mål 
 

1. Alla verksamheter ska erhålla kontroll under perioden. De verksamheter som har erhållit 3 eller fler kontrolltimmar enligt 
riskklassificeringen ska kontrolleras varje år. De verksamheter som erhållit mindre än 3 timmar ska kontrolleras en-tre gånger under 

perioden.  

2. Resurserna för kontroll ska täcka behovet så att kontrollplanen kan följas.  

3. Kontrollskuld från 2014 motsvarande ca 1000 timmars kontrolltid ska inarbetas under de närmaste 3 åren.  

4. Minst 75 % av kontrolltillfällena ska ske genom oanmälda inspektioner.  
5. Samtliga allmänna vattenverk ska vara registrerade, riskklassade, undersökningsprogram ska i beslut vara fastställda samt kontroll 

av vattenverken ska genomföras.  

6. En kompetensanalys ska genomföras. Rätt kompetens ska finnas för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker.  

7. PIMKO (Planering Inom och Mellan Kontrollområden) tabeller ska tas fram för våra olika verksamhetstyper.  

8. Samtliga kontrollområden inom livsmedel ska gås igenom under närmaste femårs-period.  
 
 

Måluppfyllelse livsmedelskontroll 
Samtliga mål inom livsmedelskontrollen har nåtts. 
 

Tobak- och receptfrialäkemedelskontrollens mål 
1. Samtliga verksamheter ska kontrolleras två gånger under perioden.  

2. Skyltning, försäljning samt egenkontroll kontrolleras särskilt.   
3. Rökfria lokaler kontrolleras vid klagomål i livsmedelsverksamheter. 

4. Samarbetet och informationsutbytet med grannkommunerna och Länsstyrelsen ska fortsätta.  

5. Resurserna för kontroll ska täcka behovet.  

6. En kompetensanalys ska genomföras. Rätt kompetens ska finnas för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker.  
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Måluppfyllelse tobak och receptfria läkemedel 
1. Samtliga verksamheter har kontrollerats en gång 
2. Skyltning, försäljning och egenkontroll har granskats 
3. Rökfria skolgårdar på alla högstadier och gymnasier har kontrollerats.  
4. Samarbete med grannkommuner och länsstyrelsen mest i form av kunskapsutbyte. 
5. I och med att tillsynen har ökat så ger inte taxan full kostnadstäckning. Idag är tillsynsavgiften 1 timme/år. Taxan behöver göras 

om och anpassas till en utökad tillsyn. 
6.  Två handläggare har varit på länsstyrelsens utbildningar under hösten 

 
 

-  -   
-    
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7 Ekonomi 

7.1 Utfall enligt bokslut 2016 

 
 
 
 
 

7.2 Ekonomisk analys 

Resultatet för nämndens verksamhet 2016 visar på ett överskott av 1 056 tkr.  
Årets intäkter från tjänster och avgifter uppgår till budgeterad nivå. Bland de övriga externa 
intäkterna ingår ett LOVA-bidrag på 590 tkr vilket förklarar både avvikelsen i förhållande till 
budget och förändringen i jämförelse med föregående år. LOVA-bidraget avser kartläggning 
av enskilda avlopp. Personalkostnaderna har ökat i jämförelse med föregående år men ligger 
ändå under budgeterad nivå på grund av personalomsättning. Övriga kostnader har ökat i 
jämförelse med föregående år. Bland årets kostnader återfinns inköp av datorer och 
utbetalda bidrag till föreningar. Lokalkostnaderna har minskat i jämförelse med 2015. 
 

7.3 Åtgärder: 

Verksamheten är finansiellt uppdelad på avgiftsfinansierad tillsyn samt övrigt ej debiterbart 
arbete. Tillsynsavgifter får inte bekosta övrig verksamhet och timavgifterna är anpassade 
efter självkostnad i våra samtliga samverkanskommuner. Den avgiftsfinansierade tillsynen 
som utförs balanseras därmed med personalkostnaderna för denna arbetsinsats. Behovet av 
kommunbidrag påverkas således inte av den avgiftsfinansierade tillsynen, utan endast av 
övrig verksamhet. Den bemanning som krävs för denna övriga verksamheten anpassas efter 
kommunbidragets storlek. 

Vid ingången till 2017 är personalstyrkan nästan i balans. Rekryteringar av två handläggare 
sker i januari och februari 2017. Det innebär bedömd full behovstäckning för utförande av 
nämndens uppdrag enligt reglementet. Det medför också att personalkostnaden som utgör 
över 85% av miljöenhetens totala kostnad ökar i motsvarande grad.  

Små verksamheter, såsom miljöenheten är mycket känslig för även normal 
personalomsättning. Det medför förhållandevis mycket arbete med rekrytering och 
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introduktion av ny personal. En budgetavsättning för inköp av externa tjänster som 
kompensation har därför gjorts även för 2017.  

7.4 Effektiviseringsvinster: 

Det fortlöpande interna utvecklingsarbetet bedöms medföra att miljönämndens verksamhet 
blir effektivare, vilket också har visats under 2016. Syftet är ännu bättre måluppfyllnad och 
en ökad kvalitet. Det är också viktigt att arbetsmiljön förbättras för att minska sjuktalen. 

8 Inför 2017 
En tydlig målstyrning och noggrann tillsynsplanering med kontinuerlig verksamhetsuppföljning 
är grund för att uppfylla nämndens uppdrag med god kvalitet. För nämnden finns en planering; 
med verksamhetsplan, prioriteringsordning, miljö- och verksamhetsmål och nyckeltal. Dessa styr 
såväl det interna utvecklingsarbetet som tillsynsbehovet.  
Prioriteringen för miljönämnden utgår generellt ifrån att uppfylla nämndens uppdrag från de tre 
kommunerna samt att utföra den tillsyn som finns enligt den årliga tillsynsplanen. De faktorer 
som är helt dominerande för miljöenhetens ekonomi är personalkostnader och avgiftsintäkter. 
Dessa hänger intimt samman. De åtgärder som prioriteras inför 2017 är att utföra den planerade 
årliga avgiftsfinansierade tillsynen och inkommande ärenden. Enheten har ju även ett övrigt 
myndighetsansvar samt åtaganden och uppdrag enligt beslutat reglemente som kräver resurser. 
Prioritering ska ske av det fortsatta arbetet med arbetssätt och gemensamma rutiner för att uppnå 
uppställda mål och lagkrav. Likaså att utveckla samarbetsformer mellan den gemensamma 
miljönämnden och respektive kommuners verksamheter. Det strategiska miljömålsarbetet, där 
miljönämnden har ett samordnade ansvar, börjar ta form i de tre kommunerna. Under det 
kommande året kommer arbetet med att hitta kanaler att nå ut med miljömålsarbetet prioriteras, 
så att arbetet blir känt bland såväl personal som allmänhet. Arbetet med att få ned 
sjukskrivningstalen behöver prioriteras.
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 67   Dnr KS 2017-125 

Årsredovisning 2016 IT-nämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad verksamhetsberättelse 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

IT-nämnden ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv 

och ändamålsenlig IT-försörjning, omfattande; 

- Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT 

- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster 

- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov 

- Förvaltning av strategiska planer för IT 

 

En verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 är upprättad och hanteras i 

IT-nämnden den 27 mars 2017. 

 

Viktiga händelser 

Under 2016 gjordes en omorganisation. Den nya organisationen fokuserar på 

verksamhetsnära IT-stöd och detta genom att fler tekniker är ute i 

verksamheterna.  

Två haverier inträffade under sommaren i Lysekils kommuns gamla infrastruktur, 

detta resulterade att ett flertal verksamhetssystem var tvungna att återskapas 

från backup. IT-enheten blev auktoriserade Siths-kort utgivare åt Västra 

Götalandsregionen i oktober, detta medför stora kostnadsminskningar för 

socialförvaltningarna i SML. 

 

Ekonomi 

Nämnden redovisar ett positivt resultat på 0,09 mnkr. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28, § 75. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad verksamhetsberättelse 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP och V yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

IT-nämnden 

Ekonomienheten 
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 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2017-03-20 Dnr: 2015-174 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Marie Kvist 
Redovisningsekonom 
Ekonomienheten 

Årsredovisning 2016 IT-nämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad verksamhetsberättelse 
 

Sammanfattning 
Bakgrund 
IT-nämnden ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT-försörjning, omfattande; 

- Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT 
- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster 
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov 
- Förvaltning av strategiska planer för IT 

 
En verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 är upprättad och hanteras i IT-
nämnden den 27 mars 2017. 
 
Viktiga händelser 
Under 2016 gjordes en omorganisation. Den nya organisationen fokuserar på 
verksamhetsnära IT-stöd och detta genom att fler tekniker är ute i verksamheterna.  
Två haverier inträffade under sommaren i Lysekils kommuns gamla infrastruktur, 
detta resulterade att ett flertal verksamhetssystem var tvungna att återskapas från 
backup. IT-enheten blev auktoriserade Siths-kort utgivare åt Västra 
Götalandsregionen i oktober, detta medför stora kostnadsminskningar för 
socialförvaltningarna i SML. 
 
Ekonomi 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 0,09 mnkr. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ytterligare. 

Inga ytterligare konsekvenser 
     

Beslutet expedieras till: 
IT-nämnden 
Ekonomienheten 
 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef/Bitr. kommunchef Kommunchef 
Kommunledningsstab  
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ÅRSBOKSLUTSRAPPORTERING SML 

 

Årets verksamhet 
 

IT-nämnden  
IT-nämndens sammansättning består av 6 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare, med vardera 2 + 
2 från respektive SML kommun (Sotenäs, Munkedal, Lysekil)  
Nämndens uppdrag är att inom ramen för IT-nämndens reglemente samt samverkansavtalet 
leda de samverkande kommunernas gemensamma IT-enhet.  
Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning. 
 
IT-avdelningen  
Verksamheten omfattar IT i respektive kommun.  
Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;  
Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT  

 Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster  

 Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov  

 Stödja kommunstyrelsen i framtagandet av strategiska IT-planer  

 Förvaltning av strategiska planer för IT  
 
Den gemensamma IT–avdelningen uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt 

utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 

 

Händelser  

Under första delen av 2016 färdigställdes Lysekils kommun till den nya infrastrukturen 
(domänen), upplevelsen hos våra användare är positiv. Supportbehovet i form av samtal och 
ärenden till supporten minskat. 

En omorganisation planerades under kvartal ett och genomfördes den 4 april. Den nya 
organisationen fokuserar på verksamhetsnära IT-stöd och detta genom att fler tekniker är ute i 
verksamheterna. IT-enheten har även börjat att rondera de tekniktäta verksamheterna 
schemabundet. 

Två haverier inträffade under sommaren i Lysekils kommuns gamla infrastruktur, detta 
resulterade att ett flertal verksamhetssystem var tvungna att återskapas från backup. 

IT-enheten blev auktoriserade Siths-kort utgivare åt Västra Götalandsregionen i oktober, detta 
medför stora kostnadsminskningar för socialförvaltningarna i SML. 

Ett antal verksamhetssystem uppgraderades eller igångsattes i alla tre kommuner, så som; 
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Installation av server och databas för elevhälsans verksamhetssystem PMO. 
Uppgradering av webbpubliceringsverktyget Sitevision 
Utrullning av smarta kort 
Utveckling av skolportal Vklass 
Installation av serverar 
Installation av server för presentationsprogramvaran Smartsign 
Utveckling av Barium Live till att användas av Medborgarcentrum 
Anslutning till Skolfederationen för Sotenäs och Lysekils kommuner för automatisk 
inloggning till pedagogiska applikationer 
Anslutning till Adobe portal för elektroniska licenser där IT-enheten är beställare för SML 
Felsökning av trådlösa accesspunkter med fokus på skolenheter i SML 
Uppgradering av kluster för fil- och databasserver samt backuplösning centralt 
Utveckling av Airwatch cloud connector för administration som avser mobila enheter 
Fortlöpande arbete med driftstabilitet av servermiljö 
Alla konton som skapas från PA- eller Elevsystem kontrolleras mot Navet (RSV) 
Alla säkra kort som skapas, tas ID-kontroll innan utlämnande till användare 
Inga sökningar har gjorts med högsta behörigheten i Q-ID (koppling till Navet) 

Personal 

Enheten består av en IT-chef, en IT-arkitekt, en IT-systemstrateg, en IT-handläggare, två 
systemtekniker för telefoni, en tekniker för e-hälsa samt 16 IT-teknikertjänster fördelade på 23 
människor. 

En stabil och välfungerande IT-funktion är en möjliggörare och i de flesta fall också en 
förutsättning för verksamheternas dagliga drift samt dess vidareutveckling av nytta och värde för 
kommuninvånarna. 

Korttidssjukskrivning har varit på 7,1% (2,8% under 2015), långtidssjukskrivningar är 0% (8%). 
Det systematiska arbetet tillsammans med personalavdelningen och företagshälsovården har 
varit mycket lyckosam i att få alla långtidssjukskrivna i tjänst. Ökningen i korttidssjukskrivningar 
från samma period 2015 beror på att IT-enheten haft personal som opererat sig ett par gånger 
under perioden och blivit sjukskriven i tre veckors intervaller. 

Två tekniker har slutat och ersatts av två nya. Två nya tjänster inrättades, IT-handläggare samt 
IT-systemtekniker för identitet och HR. Till detta så har IT-enheten haft 0.4 tjänster borta i 
föräldraledighet under perioden. 

En visstidsanställd tekniker har varit i tjänst under sommaren och under olika föräldraledigheter. 

Årets mål 
 

(Se bilaga 1) 
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Årets måluppfyllelse 

IT-nämnden har prioriterat ökad verksamhetsnära IT-stöd samt god drift och förvaltning. Detta 

har sammantaget bidragit till att de verksamheter som IT-enheten stödjer i sin tur fått goda 

möjligheter att nå sina mål och därigenom de kommunövergripande målen. 

Nöjd kundindex 
Enkät om nöjdkund (IT-kvalitetsenkät) genomfördes inte i oktober 2016, då bolaget som 
genomför denna inte hade nog kundunderlag. Enkäten genomfördes i slutet av december 2016 
istället, resultatet kommer att redovisas under 2017. 

Servicemål 
IT-enhetens service visar på en positiv trend i enlighet med vad som kan förväntas, utifrån 
genomförd IT-kvalitetsenkät. 

Systemsäkerhet 
Test av systemsäkerhet genomfördes skarpt i augusti. Alla system återskapades. 

Ekonomi 
Resultat för 2016 blev + 86 tkr, och återbetalas till respektive kommun i enlighet med 
samverkansöverenskommelsen. 
 
Systemägare av IT –stöd 
Alla konton som skapas från PA- eller Elevsystem kontrolleras mot Navet (RSV). 
Alla tjänstelegitimationer och Siths-kort som skapas, har ID-kontroll genomförts innan 
utlämnande till användare. 
Inga sökningar har gjorts med högsta behörigheten i Q-ID (koppling till Navet). 

Sjukstatistik 
Korttidssjukskrivning har varit på 7,1% (2,8% under 2015), långtidssjukskrivningar är 0% (8%). 
Det systematiska arbetet tillsammans med personalavdelningen och företagshälsovården har 
varit mycket lyckosam i att få alla långtidssjukskrivna i tjänst. Ökningen i 
korttidssjukskrivningar jämfört med samma period 2015 beror på att IT-avdelningen haft 
personal som opererat sig ett par gånger under perioden och blivit sjukskriven i tre veckors 
intervaller. 
  

Det finns förbättringspotential som IT-enheten tar med sig till 2017 och i framtiden när ny 
styrmodell införs, och därigenom använder kvalitetsfaktorer med indikatorer för att tillse att IT-
enheten fullgör sitt grunduppdrag. 
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Resultaträkning 

 

 

(Detaljbudget 2016, se bilaga2) 

Ekonomisk analys 

Under de senaste åren har utvecklingen varit tydlig i en ökad volym av digitala verktyg i 
verksamheterna. Med tanke på nationella krav inom bland annat utbildningsområdet samt 
organisationerna för Omsorg och Hjälp så kommer den här utvecklingen att hålla i sig. 

Då antalet digitala arbetsplatser har ökat med c:a 8% under 2016 i samverkanskommunerna 
SML, så gör IT-enheten en effektivisering och volymökning om dessa 8%. Detta innebär att IT-
enheten under 2016 inte har ökat personaltätheten avseende verksamhetsnära IT-stöd. Med 
hjälp av effektivare arbetssätt och rätt tekniska förutsättningar klaras denna utmaning. IT-
enheten har även under 2016 haft vakanser som visar sig i lägre personalkostnader. Om 
ökningen fortsätter under 2017 och 2018 så kommer behovet av att anställa, detta för att möta 
det ökade behovet av IT-stöd i verksamheterna. 

Då all central digital utrustning betalas i US Dollar, som har ökat under 2016 med c:a 13%, gör att 
kostnaden för samma utrustning blivit dyrare än de 1,7% som kommunfullmäktige beslutat om 
avseende konsumentprisindex. 

2016 års resultat blev ett positivt överskott om 87 tkr som fördelades till SML enligt 
samverkansöverenskommelsens fördelningsnyckel 26%, 30% och 44%. 
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Åren som kommer 

Verksamhetsstöd är en av IT-nämndens viktigaste uppgifter, som i framtiden kommer att kräva 
ett allt större fokus. Verksamhetsutvecklingen ägs av verksamheterna. IT-avdelningen är ett 
aktivt stöd i deras arbete och tillsammans skapa en gemensam samsyn kring både nuläge och 
önskat läge. De närmsta åren kommer fokus i verksamhetsutvecklingen att ligga på digitalisering. 

Då antalet digitala arbetsplatser beräknas öka med 5-10% (235-470) under 2017 så gör IT-
avdelningen en effektivisering om dessa 5-10%. Detta innebär att IT-avdelningen under 2017 
inte ökar personaltätheten för att möta denna ökning, utan med hjälp av effektivare arbetssätt 
och rätt tekniska förutsättningar klarar denna utmaning. Om ökningen fortsätter under 2018 och 
2019 så kommer behovet av att anställa, detta för att möta det ökade behovet av IT-stöd i 
verksamheterna 

Fakta och nyckeltal  
   

 

Nyckeltal 2016 2015 2014 

Rapporterade incidenter 6 377 7 062 5 850 

Samtal till IT-supporten 18 077 20 041 15 423 

 

Incidenter och beställningar 

IT-enheten har haft 6377 (7062 incidentärenden 2015). Räknar med ett mörkertal, då dessa är 
lösta direkt över telefon, fjärrhjälp eller besök utan att ha blivit registrerade som ärende. Det är 
ett för stort glapp mellan ärendestatistiken och antal inringande till IT-supporten, och ett arbete 
med att process kartlägga detta och hitta en hållbar lösning är påbörjad. 
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(Mer information och statistik i bilaga 3) 

Samtal till IT-avdelningen 

 

Av dessa 18077 (20041) samtal besvarades 15225 (15089) vilket innebär ett tapp på 2852 (4952) 
och en svarsfrekvens på 84% (75 %) Räknar jag bort de som inte ringt under telefontid så är 
svarsfrekvensen 90% (87 %). Övriga tappade samtal är till exempel att användare lagt på eller 
samtal brutits. 

Det är tydligt att övergången till ny infrastruktur (ny domän) gett resultat i statistiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299



 

 

 
 
Från politiska mål 
till verksamhetsresultat 
 
Verksamhetsmål 
 
Uppdaterad 2016-08-04 
 
 

Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda 
insatser och 
nyckelhändelser 

Ansvarig Uppföljnings-datum 

Inspirerande 
Nytänkande 

1. Mer nytänkande i 
arbetsgruppen och 
införande av nya 
arbetsmetoder. 
 
 
 
 
 
2. Processer 
 
 
 
 
 
 
3. 
Verksamhetsutveckling 
med stöd av IT 
 
 
 
 

Utbyte av erfarenheter 
mellan referensgrupper 
i kommunen och IT-
organisationer i 
nätverkskommuner. 
 
 
 
 
Processkartlägga fem 
interna processer samt 
vara verksamheten 
behjälplig i att kartlägga 
deras processer.  
 
 
Verksamhetsutveckling 
med stöd av IT införs i 
de tre kommunerna 
 
 

Internutbildningar 
 
Externa utbildningar 
 
Studiebesök, föreläsningar 
samt referensgrupperna 
Social, Pedagogik/IKT och 
övrigt skall ske 3 gånger/år 
. 
 
 
E-tjänstreferensgrupp samt 
styrgrupp för 
processverkstaden 
 
 
Tillsammans med ISG 
 
 
 
 

Enskild utbildare/IT-
chef 
 
IT-chef 
 
IT-chef/IT-arkitekt/IT-
strateg 
 
 
IT-chef/IT-arkitekt 
 
 
 
 
 
 
Kommuncheferna 

Avstämning 160701 
 
Utvärdering 161231 
 
 
Utvärdering 161231 
 
 
 
Avstämning 160701 
samt 161231 
 
 
 
 
 
Avstämning 160701 

 

Politiskt mål 
Nytänkande och omvärldsorientering 

Organisatorisk enhet 
IT-enheten 

Ambition: 

En enhet som präglas av stabilitet, framåtanda 
och uppfinningsrikedom  

Namn:  
Anders Siljeholm 
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Från politiska mål 
till verksamhetsresultat 
 
Verksamhetsmål 
 
 
 
 

Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda 
insatser och 
nyckelhändelser 

Ansvarig Uppföljnings-datum 

Stabil långsiktig 
ekonomi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bättre än budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tjänster med 
tillhörande 
kvalitetsgaranti 

Enheten levererar ett noll 
resultat.  
 
 
Ett 
verksamhetssystem/område 
för alla tre kommuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänster med 
kvalitetsgaranti inför 
budgetåret 2017 

Uppfyllande av avtal 
 
Kostnader som belastar 
verksamheterna, skall 
vara förankrade i enlighet 
med budgetprocessen i 
respektive kommun. 
 
 
Hitta synergieffekter i alla 
koncerner 
 
  
 
Utvärdering kring de 
ekonomiska 
styrprinciperna  
 
 
Bra kostnadsuppföljning 
med effektiva rutiner. 
 
 
Skall tas i ITN 

IT-chef 
 
 
 
 
IT-chef/IT-arkitekt/IT-
strateg 
 
 
 
 
EC/IT-chef/IT-arkitekt 
 
 
 
IT-chef/IT-
arkitekt/ekonom 
 
 
 
 
IT-arkitekt/IT-
chef/ekonom 

161231 
 
 
 
 
161231 
 
 
 
 
 
160701 
 
 
 
Månadsvis 
 
 
 
 
Tertialvis 
 
 
 

 

Politiskt mål 
Ekonomi 

Organisatorisk enhet 
IT-enheten 

Ambition: 

Långsiktig stabil ekonomi 
Namn:  
Anders Siljeholm 
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Från politiska mål 
till verksamhetsresultat 
 
Verksamhetsmål 
 
 
 
 

Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser 
och nyckelhändelser 

Ansvarig Uppföljnings-datum 

Goda livet 
 
 
 
 
 
Delaktighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 100% funktion 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
  Klara gränsdragningar 
 
 
 
 
 
 
 
God support 

Upptider på nät och 
servrar 
 
 
 
 
 
 
 
Möten med 
systemägare och 
verksamhetsutvecklare 
 
 
 
 
 
Öppnat, löst och 
återkopplat i enlighet 
med servicemål 

Utnyttja ny teknik för att 
öka bandbredden. 
Uppdateringar skall ske i 
samverkan med 
systemansvariga och I 
enlighet med 
underhållsfönsterschema. 
 
Minska stressen för 
användarna genom god 
information, framförhållning 
och återkoppling. 
 
 
 
 
 
 

Statistik ur SCSM 
(ärendehanteringssystem) 

IT-strateg/IT-chef 
 
 
 
 
IT-strateg/IT-chef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT-chef 

161231 
 
 
 
 
161231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvartalsvis 

 

Politiskt mål 
Folkhälsa och delaktighet 

Organisatorisk enhet 
IT-enheten 

Ambition: 

Stabil IT-miljö med goda möjligheter att 
påverka. 

Namn:  
Anders Siljeholm 
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Från politiska mål 
till verksamhetsresultat 
 
Verksamhetsmål 
 
 
 
 

Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser 
och nyckelhändelser 

Ansvarig Uppföljnings-datum 

Gott bemötande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God tillgänglighet 
 
 
 
 

1. Nöjd kund 
 
 
 
 
 
2. God kommunikation 
& ansvarstagande 
 
 
 
 
Våra kunder ska ha 
lättare att komma i 
kontakt med enheten 

85 % ej missnöjda vid 
enkät som genomförs i 
oktober 
 
 
 
Som ovan 
 
 
 
 
 
Som ovan 

Fortlöpande utbildning i 
systemteori och FIRO 
 
Handlingsplan enligt LEAN 
 
 
Att enskild ärendeägande 
tekniker ansvarar för sitt 
ärende 
 
 
 
Tydlig och tillgänglig 
information. Besöka 
vardera kommuns 
telefonister minst en gång 
per vecka. 
 
 

IT-chef 
 
 
 
 
 
IT-chef 
 
 
 
 
 
IT-chef 
 
 
 

161231 
 
 
 
 
 
Månadsvis & 
161231 
 
 
 
 
161231 
 
 
 
 
 

 

Politiskt mål 
Kommunal service 

Organisatorisk enhet 
IT-enheten 

Ambition: 

Korrekt och professionellt bemötande med hög 
tillgänglighet. 

Namn:  
Anders Siljeholm  
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Från politiska mål 
till verksamhetsresultat 
 
Verksamhetsmål 
 
 
 
 

Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda 
insatser och 
nyckelhändelser 

Ansvarig Uppföljnings-datum 

Energianvändning och 
miljömedvetenhet 

1. Minskad 
energianvändning 
 
 
2. Ökad 
miljömedvetenhet 
 
 
 
 
3. Resfria möten 
 
 
 
 
4. Minskad 
pappersförbrukning i 
kopieringen/ökad 
användning av digital 
teknik 
 
 
 

95% av servrar skall 
vara virtuella  
 
 
I alla upphandlingar 
skall miljö ingå som en 
naturlig del 
 
 
 
Erbjuda program till 
alla anställda för att 
kunna genomföra mer 
resfria möten 
 
 
Minska antalet 
skrivare/kopiatorer med 
10% i verksamheterna 
genom att införa 
”toalettavstånd” princip. 
Införa ”follow me” 
funktion 
 

Kontrollräkning 
 
 
 
Nya system skall kunna 
köras i virtuell server om 
möjligt. Emballage tas om 
hand av leverantör på ett 
miljömässigt vis.  
 
Marknadsföra ”Skype för 
företag” 
 
 
 
 
Alla nya skrivare skall vara 
av typen ”follow me” 
 
 
 
 

IT-chef 
 
 
 
IT-chef/Upphandlare 
 
 
 
 
 
IT-chef 
 
 
 
 
IT-chef 

161231 
 
 
 
161231 
 
 
 
 
 
161231 
 
 
 
 
161231 
 
 
 

Politiskt mål 
Miljö 

Organisatorisk enhet 
IT-enheten 

Ambition: 

Grön-IT 
Namn:  
Anders Siljeholm 
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Från politiska mål 
till verksamhetsresultat 
 
Verksamhetsmål 
 
 
 

Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser 
och nyckelhändelser 

Ansvarig Uppföljnings-datum 

Hälsa och trivsel 1. Bättre hälsa/sänkt 
sjukfrånvaro 
 
 
 
2. Engagerade och 
motiverade 
medarbetare 

Senast 161231 skall 
enhetens sjukfrånvaro 
vara max 5%.  
 
 
Senast 161231 skall > 
90 % av medarbetarna 
uppleva god trivsel  

Uppföljning av långtids-
sjukskrivna, aktivt arbete 
med tidiga rehab insatser. 
 
 
Utvärdering via frågor på 
medarbetarsamtal 
 
Uppföljning FAS 05 arbete 
inklusive kommunens 
personalpolitiska program. 
 
Fortsatt utveckling av APT 
 
 
Fortsatt utbildning av 
hälsocoacher. 

FC/IT-chef 
 
 
 
 
Medarbetarna/IT-chef 
 
 
IT-chef 
 
 
 
IT-chef 
 
 
Personalavdelning/IT-
chef 

Månadsvis 
 
 
 
 
161115 
 
 
161231 
 
 
 
160701 
 
 
161231 
 

 
  

Politiskt mål 
Organisations- och kompetensutveckling 

Organisatorisk enhet 
IT-enheten 

Ambition: 

Våra medarbetare känner engagemang, 
delaktighet och ansvar genom samverkan. 

Namn:  
Anders Siljeholm 
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Från politiska mål 
till verksamhetsresultat 
 
Verksamhetsmål 
 
 
 

Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt 
mål 

Åtgärder, särskilda insatser och 
nyckelhändelser 

Ansvarig Uppföljnings-
datum 

 
Kompetens och 
livslångt lärande 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Det skall upplevas 

att all 
kommunikation med 
IT-enheten är: 
-Öppen 
-Enkel 
-Värdig  
 

2. Verklighetsanpassad 
IT 

 

 
Senast 161231 
skall andelen 
nöjda vara minst 
80 % enligt enkät 
som genomförs i 
oktober. 
 
 
Egenkontroll 
 
 
 
 
 
 

 
Besöka alla 
sektorers/förvaltningars/kommuners 
ledningsgrupper 4 ggr/år 
 
 
 
 
 
Besöka 10 verksamheter/kommun 
och genomföra test av tillgänglighet 
med hjälp av testprotokoll 

 
IT-chef/IT-
arkitekt/Områdesansvariga 
tekniker 
 
 
 
 
 
Områdesansvariga 
tekniker 

 
161231 
 
 
 
 
 
 
 
161231 

 
 
 
 
 
  
 
 

Politiskt mål 
Kompetens och livslångt lärande 

Organisatorisk enhet 
IT-enheten 

Ambition: 

Vi vill leva upp till och bli kända för att ge god 
service. 
 

Namn:  
Anders Siljeholm 
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Från politiska mål 
till verksamhetsresultat 
 
Verksamhetsmål 
 
 
 

Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser och 
nyckelhändelser 

Ansvarig Uppföljnings-datum 

 
Kreativ och 
spännande miljö 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Nöjda pedagoger 
och elever som ser IT 
som en katalysator i 
lärandet  
 

 
Senast 161231 skall 
andelen nöjda vara 
minst 80 % enligt 
enkät som 
genomförs i oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
God infrastruktur och bra 
ändamålsenlig utrustning inom 
ramen för 
samverkansöverenskommelsen 

 
IT-chef/IT-
arkitekt/områdesansvariga 
tekniker/skoltekniker 
 
 
 
 
 
 

 
161231 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiskt mål: 
Kreativ och spännande miljö 

Organisatorisk enhet 
IT-enheten 

Ambition: 

Vi skall leverera pedagogiska hjälpmedel som 
fungerar i undervisningen och lockar till 
resultat 
 

Namn:  
Anders Siljeholm 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 68   Dnr KS 2016-396 

 

Årsredovisning 2016-  räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän (org nr 222 000 -2808) 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

godkänna årsredovisning 2016 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt  

 

bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med årsredovisning vilken 

antogs av Förbundsdirektionen 2017-03-01. Förbundets revisorer meddelar i 

revisionsberättelsen (2017-03-02) att de granskat redovisning och förvaltning 

för 2016 i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna 

tillstyrker att årsredovisningen godkänns. De har heller inte funnit skäl för 

anmärkning och tillstyrker därför att förbundsdirektionens ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet.  

 

Ekonomi 

Förbundets resultat uppgår till 4,4 mnkr (7,9 mnkr). Intäkterna uppgår till 79,3 

mnkr inkl. finansiella intäkter (81,9 mnkr) och är 2,9 mnkr högre än budget. Av 

överskottet, mot budget, avser 1,4 mnkr direkta intäkter i verksamheten och. 

1,5 mnkr avser ersättning från medlemskommunerna för pensionskostnader. 

Kostnaderna uppgår till 74,9 mnkr inkl. finansiella kostnader (73,9 mnkr) och är 

1,4 mnkr lägre än budget. Soliditeten uppgår till 41,4 % (34,5 %). 

Munkedals kostnader 2016 uppgick till 9,9 mnkr vilket är en ökning med 0,4 

mnkr jämfört med föregående år. 

 

Antal anställda har ökat från 190 till 200. 

 

Förbundet har för 2016 antagit 12 effektmål. Uppföljningen av målen visar på att 

hälften av målen bedöms uppfyllda vilket är en försämring jämfört med 2015. 

Någon bedömning om förbundet levt upp till god ekonomisk hushållning framgår 

inte.  

Återredovisning av intern kontroll saknas. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-17, § 76. 

 

Jäv 

Ann-Sofie Alm (M) och Carina Thorstensson (C) anmäler jäv och deltar inte i 

överläggning eller beslut. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

forts § 68 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

godkänna årsredovisning 2016 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt  

 

bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP och V yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

    

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten 

Räddningstjänstförbundet 
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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 

 

  
  2017-03-20 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Ulrika Gellerstedt 
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Årsredovisning 2016 (org nr 222 000 -2808) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige besluta att: 
 
godkänna årsredovisning 2016 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt  
 
bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
 

Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med årsredovisning vilken 
antogs av Förbundsdirektionen 2017-03-01. Förbundets revisorer meddelar i 
revisionsberättelsen (2017-03-02) att de granskat redovisning och förvaltning för 
2016 i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna tillstyrker att 
årsredovisningen godkänns. De har heller inte funnit skäl för anmärkning och 
tillstyrker därför att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  
 
Ekonomi 
Förbundets resultat uppgår till 4,4 mnkr (7,9 mnkr). Intäkterna uppgår till 79,3 mnkr 
inkl. finansiella intäkter (81,9 mnkr) och är 2,9 mnkr högre än budget. Av 
överskottet, mot budget, avser 1,4 mnkr direkta intäkter i verksamheten och. 1,5 
mnkr avser ersättning från medlemskommunerna för pensionskostnader. 
Kostnaderna uppgår till 74,9 mnkr inkl. finansiella kostnader (73,9 mnkr) och är 1,4 
mnkr lägre än budget. Soliditeten uppgår till 41,4 % (34,5 %). 
Munkedals kostnader 2016 uppgick till 9,9 mnkr vilket är en ökning med 0,4 mnkr 
jämfört med föregående år. 
 
Antal anställda har ökat från 190 till 200. 
 
Måluppfyllelse 
Förbundet har för 2016 antagit 12 effektmål. Uppföljningen av målen visar på att 
hälften av målen bedöms uppfyllda vilket är en försämring jämfört med 2015. Någon 
bedömning om förbundet levt upp till god ekonomisk hushållning framgår inte.  
 
Intern kontroll 
Återredovisning saknas. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan. 

Inga ytterligare konsekvenser 
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Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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