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

Vårt uppdrag är att
•
•
•
•
•

möta alla med respekt och eftertanke
stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
göra mesta möjliga nytta för våra brukare
arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter
• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete
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§ 84

Dnr: KS 2018-202

Underhållsplan för kommunens fastigheter
Sammanfattning
I revisionsrapport som överlämnades till kommunstyrelsen i mars 2017 påtalar
revisionen brister avseende styrning och uppföljning av fastighetsunderhållet på
kommunala fastigheter. Revisionens slutsats är att underhållsplaner bör
upprättas och följas upp. Revisionen uppmärksammar risken för kapitalförstöring
om inte tillräckliga resurser avsätts för underhåll av kommunens fastigheter.
Förvaltningen har upprättat underhållsplaner för kommunens fastigheter. För
Dingle 2:56 är planen på byggnadsnivå och för övriga fastigheter på
fastighetsnivå. Planerna kommer att uppdateras med hänsyn till anslag för
fastighetsunderhåll och det behov av åtgärder som framkommer vid
detaljprojekteringen.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-13. Underhållsplan
för kommunens fastigheter. Underhållsplan för fastigheten Dingle 2:56.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Underhållsplanerna ska
revideras löpande och kommunstyrelsen ska informeras en gång per år om
planerade åtgärder.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Underhållsplanerna ska
revideras löpande och kommunstyrelsen ska informeras en gång per år om
planerade åtgärder.

Utdragsbestyrkande
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2018-04-13

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-202

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Johansson
Fastighetschef

Underhållsplan för kommunens fastigheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Underhållsplanerna ska revideras
löpande och kommunstyrelsen ska informeras en gång per år om planerade
åtgärder.

Sammanfattning
I en revisionsrapport som överlämnades till kommunstyrelsen i mars 2017 påtalar
revisionen brister avseende styrning och uppföljning av fastighetsunderhållet på
kommunala fastigheter. Revisionens slutsats är att underhållsplaner bör upprättas
och följas upp. Revisionen uppmärksammar risken för kapitalförstöring om inte
tillräckliga resurser avsätts för underhåll av kommunens fastigheter.
Förvaltningen har upprättat underhållsplaner för kommunens fastigheter. För Dingle
2:56 är planen på byggnadsnivå och för övriga fastigheter på fastighetsnivå.
Planerna kommer att uppdateras med hänsyn till anslag för fastighetsunderhåll och
det behov av åtgärder som framkommer vid detaljprojekteringen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Åtgärder vidtas inom beviljade anslag. Planerna innebär bättre framförhållning
avseende planerat underhåll.
Miljö
Yttre renovering sker varsamt och där befintlig ”stil” bibehålls i stor utsträckning.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadssektorn
Revisorerna
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ByggnadNamn
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
23
23
23
23
26
27
29
30
31
35
36
36
37
38
38
38
39
40
41
41
45
46
47
49
50
51
52
53
54
56
58
59
65
70
82

Bokebo
Sotebo
Stångebo
Hovebo
Gullmarsbo
Norrebo
Packhall växthus
Växthus
Markbyggnadshall
Panncentral
Lantgården
Södergården
Rektorsvilla
Dinglebo/Gula villan
Bärby Slaktsvinsstall
Vinkeln
Verkstad, maskinhall
Kallhall
Ladugård
Ladugård
Ladugård
Ladugård
Smådjur
Bågväxthus
Kallhall
Dieselförråd
Smådjur
Huvudbyggnad
P‐läg Mittgården Norr
P‐läg Mittgården Syd
P läg Idebo
Gymnastik
Gymnastik
Gymnastik
Lanthushåll/Östergården
Ladugård
Stolplada
Stolplada
Hus oljetank
Ladugård elverk
Hus bekämpningsmedel
Smådjur
Smådjur
Smådjur
Smådjur
Smådjur
Pumphus
Hundhus/gård
Försöksladugård
Hundstall
Förrådsbod
Ladugård
Fårhus

Typ av lokal
Elevhem
Elevhem
Hemtjänst
Byggas om?
Elevhem
Elevhem
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Drift
Kontor/villa
Kontor/lägenheter
Undervisning
Villa
Maskinhall
Undervisning
Undervisning
Maskinhall
Ungdjurstall
Torkar hö & spanmål
Smådjurstall
Kontor, omklädningsrum
Smådjursstall
Växthus
Maskinhall TD
Diesel, bensin & järn förråd
Akvarier, terrarier (fisk &svamp odl)
Kontor, kök, undervsining
Kontor/ lägenhet
Kontor/ lägenhet
Kontor/ lägenheter 6 lgh
Källare: omkläd, undervisnings sal
BV: Samlingssal 150 personer
ÖV: Grupprum/ små le salar
Undervisning/kontor
Mjölkproduktion
Del med portar
Del utan portar
Oljetank till panna
Reservelverk ladugård
Förvaring
Foderhus
Foderdjurhus
Hönshus
Ankhus
Kläckningshus
Pumphus dammar/förråd
Hundhus/gård
Förråd
Hundstall, tvätt undervisning
Stängselförråd
Fodersilo
Fårhus nybyggt

Tot m2
1010
1010
400
400
930
700
320
606
650
80
210
275
300
Inre åtg
430
740
1930
360
1430

260
90
150
210
3100
90
90
160
700
670
1150
140
278
20
20
10
10
10
10
10
10
10

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

N
N
Fönster/fasad
N
N
N
Omb
N
N
Omb flisanl
Anpassning
Anpassning
N
Säljas?
N
Anpassning
Belysning
N
Arr
Arr
Arr
N
N
N
N
N
N
Hiss, tak
N
N
Anpassn?
Uppr toa
Fönster/fasad

Dränering
N
N
Inre omb
N
Utv måln
N
N
N
N
N
Utv måln/port
Fönster/fasad

N
Dränering
N
Fönster/fasad
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
Dränering
N
N
Måln/hiss
N
N
utv ren
N
N

N
N
Dränering
Dränering
tillg åtg
N
utv måln
upprustning
N
N
N
tak
inre ren

Fasad
Utv ren
Måln/plåt
N

yttr ren
N
N
N

N
N
arb miljö åtg
Måln

N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
kök
N
Inre ren
Yttr ren

N
måln
N
N
N
N
Inre ren
Yttr ren
N
N

Omb?
N
N
N
N
N
inre ren
N
N
N

N
N
N
N
N
måln
N
N
N
N

Inre ren

N

N

N

Fönster/fasad
Måln/plåt
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Inre ren

N

N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
Utv måln

N
Måln
N
N
N

N
N
N
N
N

N
Arr
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Rivs
270 N
200 N
N
N
120 N
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Namn

Typ av lokal

Munkedalsskolan LM
Kungsmarksskolan
Bruksskolan
Lilla Foss Herrgård
Centrumskolan
Hällevadsholms skola
Hedekas skola
Kungshöjdens daghem
Barnkullens öppenvårdsverksamhet
Fd Dingle brandstation
Lilla Foss daghem
Önnebacka daghem
Dingle daghem
Hedekas förskola
Ekebacken
Allègården
Vässjegården
Frejvägen 2 och 4
Pipfabriken
Fd Munkreklam Munken dagcentral
Bruksvägen 4 , skatten
Brandstation, Munkedal
Brandstation, Hedekas
Forum
Paviljongen
Hembygdsmuseum
Munkedals sporthall
Dingle sporthall

F‐6
F‐6
F‐6
F‐6
F‐6, förskola
F‐6
förskola

förskola
förskola
förskola
förskola
Äldreboende
Äldreboende
Äldreboende
Gruppboende
AME
AME
BVC, resursteam

Idrottshall
Idrottshall

Hyresgäst

Tot m2 Plan 2018
3 709
6 948
2 629
368
2 152
3 327
2 755
555
215
423
334
806
647
562
3 406
5 733
2 456
776
897
380
1 576
1 149
146
3 522
331
485
1 980
1 411

N
Takåtg, belysn
Utrymn väg/lek
N
Renovering
Tak ga delar
N
Pågår
N
N
N
N
Takoml
Inre åtg
N
Omb
Säljs
N
Ren/omb
N
N
Portar
Renovering
Nya dörrar
N
N
Golv
Belysn/nödutg

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Renovering
N
Renovering
Utv måln
Renovering
N
N
N
N
N
N
N
N
Renovering
N
N

Renovering
N
Renovering
N
N
N
N
N
N
Säljs?
N
Ren ga delen
Ren/omb
Renovering
N
N

N
N
N
N
R
N
Renovering
N
N

N
Renovering
N
N
N
Renovering
N
N
N

N
N
N
Renovering
N
N
N
N
N

Ren gamla del
N
N
N
N
N

N
N
N
N
Ren/omb
N

N
N
N
N
Ren/omb
Renovering

Yttre åtg
Ren/omb
N
N
N
N
N
Renovering
N
N
N

Renovering
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Golv

Renovering

N

N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
Tak
N
N
N
N

N
Ombyggnad
N
N
Renovering
N
N
Renovering
Renovering
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 85

Dnr: KS 2018-190

Instruktion för kommundirektör
Sammanfattning
2018-01-01 trädde en ny kommunallag (KL) i kraft.
I propositionen pekar regeringen på att det ur medborgarperspektiv är viktigt att
det tydligt framgår vad som ingår i det politiska ledarskapet respektive vad som
är den ledande tjänstemannens uppdrag. Behovet av transparens i förhållande
till medborgare, till olika grupper av förtroendevalda och till de anställda anges i
propositionen som grundläggande motiv för den nya regleringen.
En av förändringarna är att kommunstyrelsen ska anta en instruktion för
kommunens ledande tjänsteman, i lagen benämnd kommundirektör.
Enligt KL 7 kap 2§, ska instruktionen fastställa direktörens grundläggande
uppgifter och hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.
Syftet är att synliggöra betydelsen av rollfördelningen mellan de anställda och de
förtroendevalda samtidigt som den ledande tjänstemannen lyfts fram.
Kommundirektören ska huvudsakligen ansvara för följande:
- att förvaltningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter
- att samtliga ärenden som styrelsen ska behandla är tillfredsställande
beredda och utredda samt förenliga med gällande lagar och föreskrifter
- att ansvara för verkställigheten av beslutade ärenden.
I detta ligger att direktören ska se till att underlagen till besluten är utformade
på ett sakligt och opartiskt sätt samt baserade på professionell sakkunskap om
det aktuella området.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-04.
Kommunstyrelsens instruktion till kommundirektören.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att benämningen kommundirektör används för
kommunens ledande tjänsteman.



Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektör

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

Forts § 85
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunstyrelsen beslutar att benämningen kommundirektör används för
kommunens ledande tjänsteman.



Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektör

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-190

TJÄNSTESKRIVELSE

Instruktion kommundirektör
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att benämningen kommundirektör används för
kommunens ledande tjänsteman.
Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektör

Sammanfattning
Ny kommunallag trädde i kraft 2018-01-01. I propositionen pekar regeringen på att
det ur medborgarperspektiv är viktigt att det tydligt framgår vad som ingår i det
politiska ledarskapet respektive vad som är den ledande tjänstemannens uppdrag.
Behovet av transparens i förhållande till medborgare, till olika grupper av
förtroendevalda och till de anställda anges i propositionen som grundläggande motiv
för den nya regleringen.
En av förändringarna är att kommunerna åläggs att utforma och anta en instruktion
för kommunens ledande tjänsteman, i lagen benämnd kommundirektör. Enligt 7 kap
2§, ska instruktionen fastställa direktörens grundläggande uppgifter och hur
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Lagstiftarens avsikt är att
synliggöra betydelsen av rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda
samtidigt som den ledande tjänstemannen lyfts fram.
Enligt slutbetänkande av utredningen om kommunallag för framtiden (SOU 2015:24
s 298-299) ansvarar kommundirektören i huvudsakligen för följande;




att förvaltningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter
att samtliga ärenden som styrelsen ska behandla är tillfredsställande beredda
och utredda samt förenliga med gällande lagar och föreskrifter
att ansvara för verkställigheten av beslutade ärenden.

I detta ligger att direktören ska se till att underlagen till besluten är utformade på ett
sakligt och opartiskt sätt samt baserade på professionell sakkunskap om det aktuella
området.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Facklig samverkan enligt FAS05
Samverkan har skett 2018-04-23
Inga ytterligare konsekvenser
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Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Instruktion till kommundirektören
Typ av dokument:
Instruktion
Handläggare:
Administrativ chef
Antagen av:
Kommunstyrelsen
Revisionshistorik:

Dnr: KS

Antagningsdatum:
2018-xx-xx, § xx
Giltighet:
2018-05-16 och tillsvidare

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 74 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330

20
Inledning
I denna instruktion regleras kommundirektörens ansvar och befogenheter samt
övriga uppgifter. Ansvar och befogenheter framgår även av kommunstyrelsens
delegationsförteckning.
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och direkt underställd
kommunstyrelsen från vilken direktören får sitt uppdrag och svarar inför.
Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa
kommunstyrelsens beslut samt bistå både majoritet och minoritet i styrelsen.
Kommundirektörens huvuduppdragsgivare är kommunstyrelsens ordförande med
vilken en löpande dialog förs.
I kommundirektörens uppgifter ingår att:
 förvaltningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter
 samtliga ärenden som styrelsen ska behandla är tillfredsställande beredda
och utredda samt förenliga med gällande lagar och föreskrifter
 ansvara för verkställigheten av beslutade ärenden.
 principer för styrning och ledning, uppföljning och kontroll finns beslutade
och efterlevs.
 fastställa en ledningsorganisation, där kommundirektörens ledningsgrupp är
en del
 Verka för en tydlig roll och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och
tjänstepersoner som bygger på tillit och förtroende.
Kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning.
Direktören är dessutom chef för övriga förvaltningschefer i organisationen.
Direktören har som chef för förvaltningen även personal-, budget- och
verksamhetsansvar inom förvaltningen.
Kommundirektören har rätt att vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd
enligt kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommundirektörens roll som stöd till kommunstyrelsen
Allmänt
 stödja kommunstyrelsen i uppgiften att leda, samordna och ha uppsiktsplikt
över hela den kommunala organisationen
 stödja kommunstyrelsen i arbetet med visioner, mål och strategier för
Munkedals kommuns utveckling.
 vara kommunstyrelsens förlängda arm och ytterst säkra att organisationen
levererar kommunfullmäktiges visioner och mål
 verkställa kommunstyrelsens beslut och uppdrag
 följa utvecklingen av den kommunala verksamheten och dess omvärld och
ta initiativ till förändringar och anpassningar
Företräda och marknadsföra kommunen
 Företräda kommunen i kontakterna med externa intressenter, organisationer
och myndigheter nationellt och internationellt
 Marknadsföra Munkedals kommuns intressen externt
Ärendeberedning
 Ansvar för beredning av ärenden till kommunstyrelsen
 Ansvar för beredning av kommungemensam budget
 Rådgivare till kommunalråden

Kommundirektörens roll som arbetsgivare
Kommunstyrelsens förvaltning
 Ansvar för rekrytering, lönesättning och avveckling av förvaltningschefer i
enlighet med delegationsordningen.
 Ansvar för rekrytering, lönesättning och avveckling av chefer inom
kommunstyrelsens förvaltning.
 Ansvarig för uppföljning av arbetet för förvaltningschefer och chefer inom
kommunstyrelsens förvaltning
 Stödja förvaltningschefer och chefer inom kommunstyrelsens förvaltning i
deras arbete och utveckling
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 86

Dnr: KS 2018-58

Leasing av datorer och annan digital utrustning
Sammanfattning
Datorer och annan IT-relaterad utrustning anskaffas idag via ett centralt
investeringsanslag som hanteras av administrativa enheten. Verksamheterna
beställer dator via administrativa enheten och faktureras en årlig kostnad som
innefattar ett basutbud av kringutrustning (skärm, docka, tangentbord och mus).
I den årliga kostnaden ligger också tillgång till IT-nät, support och kapitaltjänst.
Processen är inte optimal och leder till onödig administration samt problem med
att registerhållning av utrustningen. Inom SML-IT har en modell med leasing och
registerhållning av IT-utrustning införts i Lysekils kommun. En övergång till
samma process innebär att problemen med nuvarande process i Munkedals
kommun minimeras. För SML-IT innebär det även förbättringar genom att de får
samma arbetssätt i Munkedal och Lysekil.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-10. Bilaga 1
Ramavtal för Nordea Techfleet. Bilaga 2 Processbeskrivning leasing av digitala
verktyg.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att teckna ett centralt
leasingavtal för anskaffning av datorer och kringutrustning,



Kommunstyrelsen beslutar att anskaffning av datorer och kringutrustning
finansieras via leasingavtalet,



Kommunstyrelsen beslutar att de centrala investeringsmedel för löpande
utbyte av datorer samt satsning inom skolan som idag hanteras av
administrativa enheten anpassas i budget 2019.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att teckna ett centralt
leasingavtal för anskaffning av datorer och kringutrustning,



Kommunstyrelsen beslutar att anskaffning av datorer och kringutrustning
finansieras via leasingavtalet,

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att de centrala investeringsmedel för löpande
utbyte av datorer samt satsning inom skolan som idag hanteras av
administrativa enheten anpassas i budget 2019.

Utdragsbestyrkande

Sida

10(40)

23

24
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-58

TJÄNSTESKRIVELSE

Leasing av datorer och annan digital utrustning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att teckna ett centralt
leasingavtal för anskaffning av datorer och kringutrustning,
Kommunstyrelsen beslutar att anskaffning av datorer och kringutrustning finansieras
via leasingavtalet,
Kommunstyrelsen beslutar att de centrala investeringsmedel för löpande utbyte av
datorer samt satsning inom skolan som idag hanteras av administrativa enheten
anpassas i budget 2019.

Ärende
Datorer och annan IT-relaterad utrustning anskaffas idag via ett centralt
investeringsanslag som hanteras av administrativa enheten. Verksamheterna
beställer dator via administrativa enheten och faktureras en årlig kostnad som
innefattar ett basutbud av kringutrustning (skärm, docka, tangentbord och mus). I
den årliga kostnaden ligger också tillgång till IT-nät, support och kapitaltjänst.
Processen är inte optimal och leder till onödig administration samt problem med att
registerhållning av utrustningen. Inom SML-IT har en modell med leasing och
registerhållning av IT-utrustning införts i Lysekils kommun. En övergång till samma
process innebär att problemen med nuvarande process i Munkedals kommun
minimeras. För SML-IT innebär det även förbättringar genom att de får samma
arbetssätt i Munkedal och Lysekil. En schematisk bild över processen från beställning
till faktura finns i bilaga 2.
Avtalet med Nordea Techfleet beskrivs i Bilaga 1. Avtalet är i stort en kopia av
gällande avtal i Lysekils kommun med samma avtalsvillkor och priser. Kommunen
väljer själv vilka produkter som ska vara aktuella att beställa enligt avtalet.
Utrustningen återlämnas till Nordea Techfleet efter leasingperiodens slut. Detta
ombesörjs av Nordea Techfleet. De återställer datorerna om de ska fortsätta
användas alternativt så görs en miljömässig återvinning. I båda fallen säkerställs att
all information på hårddisken raderas.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bedömningen är att övergången till en ny process och finansieringmodell innebär en
effektivisering för både Munkedals kommun och SML-IT.

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomienheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
Administrativ chef
Anders Siljeholm SML-IT
Sara Herrman SML-IT
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Detta ramavtal för Nordea Techfleet (nedan kallat avtalet) har ingåtts den 2018-02-08 mellan Munkedals
kommun och Nordea Finans Sverige AB (publ). Avtalet avser fortlöpande leasingfinansiering av IT-,
kommunikations- och medicinteknisk utrustning och programvaror/licensrättigheter (nedan kallat
leasingobjektet)
Ramavtal nummer: TF2397751432

Del I

Ramavtalets villkor

1.1 Avtalsparter

Organisationsnummer

Munkedals kommun (nedan kallat LK)

212000–1330

Nordea Finans Sverige AB (publ) (nedan kallat LB)

556021–1475

I enlighet med avtalsvillkoren kan LK och LB under avtalstiden ingå enskilda delavtal (nedan kallat
leasingavtal) avseende LK:s finansiering av leasingobjekt. LB har tills vidare gett NF Techfleet AB i Sverige
(nedan kallat NF Techfleet) i uppdrag att sköta kundtjänsten avseende detta avtal och leasingavtalen, vilket
bland annat omfattar att upprätta avtalet, hantera leasingavtalen och fakturera leasingavgifterna.
Efter sedvanlig kreditprövning och genomförande av Nordeas känn-din-kund-rutin kan LKs dotterbolag och
närstående bolag också omfattas av avtalet genom en separat dotterbolagsbilaga. LKs dotterbolag ansvarar
ensamt för de leasingavtal som dotterbolaget ingår grundat på dotterbolagsbilagan. Om ett dotterbolag beviljas
en kreditlimit sänks LKs kreditlimit med motsvarande belopp.

1.2 Kreditlimit
Det sammanlagda bokförda värdet på leasingavtal som är ingångna under detta avtal får högst uppgå till
2 500 000,00 (exklusive moms).
Nya leasingavtal kan ingås under avtalstiden så länge som det sammanlagda bokförda värdet på leasingavtalen
inte överskrider ovanstående belopp. Med bokfört värde i detta avtal avses LBs anskaffningskostnad för
leasingobjektet med avdrag för gjorda värdeminskningsavdrag enligt annuitetsmetoden, baserade på erlagda
leasingavgifter. Med bokfört restvärde avses bokfört värde efter avtalad leasingperiod. LB har rätt att ändra
kreditlimiten genom att upplysa LK om ändringen.
LB har rätt att neka finansiering om LK inte fullgör sitt betalningsåtagande gentemot LB enligt detta avtal, ett
leasingavtal eller annat avtal, eller om LB anser att LK ej i övrigt har fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal.

1.3 Leasingobjekt och leasingperioder
Leasingobjekt

24
månader

34
månader

36
månader

48
månader

60
månader

månader

iPhone
iPad
Laptop
Bildskärm
Server
Nätverksutrustning
Desktop

Leasingobjekten måste vara nya om inget annat överenskommits i enskilda fall. Efter LBs godkännande kan
LK välja leasingobjekt och leverantör på egen hand och träffa en överenskommelse med leverantören om köp
av leasingobjektet. LB ska likväl upprätta ett beställningsformulär i tre exemplar som LK måste underteckna
Nordea Finans Sverige AB
Lindhagensgatan 112, 105 71 Stockholm
www.nordeafinans.se
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och skicka till LB för underskrift. LB skickar sedan beställningsformuläret till leverantören för underskrift.
Leverantören kan endast fakturera LB när beställningsformuläret är undertecknat av samtliga parter. Fakturan
för leasingobjekten ska ställas till LB och betalningsvillkoret ska vara minst 14 dagar. LB har inga
sakkunskaper avseende leasingobjektets lämplighet för sitt syfte eller dess allmänna tekniska egenskaper. LB
köper leasingobjektet från leverantören uteslutande i syfte att leasa det till LK enligt villkoren i detta avtal.

1.4 Leasingavgifter
Leasingavgiften för varje leasingavtal fastställs i enlighet med annuitetsprincipen. Leasingavgiften beräknas
på leasingobjektets inköpspris, beräknade restvärde, leasingperiodens längd, betalningsperiodicitet samt den
bakomliggande Basräntan inklusive marginal. LB lämnar en indikativ tabell över tariffer för olika objekt till
LK fn gällande hyresfaktor, se Bilaga 1.

1.4.1 Basränta
Leasingavgiften är fast och kan ändras i enlighet med punkt 2.7.1 i leasingavtalets allmänna villkor.
Leasingavgiften är baserad på 3-månaders Stibor fastställs första gången med utgångspunkt för LBs första
utbetalning avseende upphandling av leasingobjektet och kan ändras i enlighet med punkt 2.7.2 i
leasingavtalets allmänna villkor.

1.4.2 Betalningsintervall, betalningsperiod och fakturadatum
Leasingavgiften faktureras månadsvis. Betalningsperioden börjar den första varje månad. Fakturan skickas
till LK senast 30 dagar före förfallodagen om inte annat skriftligen överenskommits.

1.4.3 Avgifter
Avi-/hanterings-/påminnelse- och övriga avgifter enligt gällande prislista. Upplysning om gällande avgifter
lämnas av LB på begäran.

1.4.4 LBs rätt att revidera sina priser
För framtida leasingavtal gäller följande: LB har rätt att en gång per kalenderår revidera den marginal som
ingår i leasingavgiften och de faktorer som påverkar beräkningen/fastställandet av leasingavgiften (definieras
i del II). Den första revideringen kan dock tidigast göras 12 månader från den dag då detta avtal tecknades. LB
meddelar LK skriftligen att en revidering gjorts 2 månader innan revideringen träder i kraft och skickar en ny
indikativ tabell över hyresfaktorn för de olika objekten till LK. Kunder som inte godkänner revideringen måste
meddela att de vill säga upp avtalet innan revideringen träder i kraft.

1.4.5 Administration av leasingobjekten
Följande gäller för finansiering och administration av nya leasingavtal:
Efter mottagande av leverantörens faktura registrerar LB fakturaspecifikationen, leasingavtalet och
leasingobjektet i TheAssetAdvantage, ett administrationssystem som ägs av NF Techfleet AB. LK
godkänner specifikationen och leasingavtalet i TheAssetAdvantage. I och med LKs godkännande är LK
bunden av respektive leasingavtal.
Objektregistret upprätthålls i TheAssetAdvantage, som LK börjar använda när detta avtal har tecknats.
Genom att teckna detta avtal tecknar LK också ett användaravtal med NF Techfleet för
TheAssetAdvantage och godkänner att villkoren i användaravtalet är bindande för bägge parter, se Access
Agreement Bilaga 6. LB äger inte TheAssetAdvantage och ansvarar inte för dess funktioner eller andra
egenskaper. Ansvarsförhållandet mellan NF Techfleet AB och LK regleras i bilaga 6.
LK betalar ingen licensavgift för objekt som LK leasar från LB.

1.5 Försäkring
Utrustning:
A.
B.
x

LBs sakförsäkring. Försäkringspremien fastställs enligt gällande prislista.
LKs egen försäkring

Försäkringsbolag:_______________________
Försäkringsnummer:________________
Nordea Finans Sverige AB
Lindhagensgatan 112, 105 71 Stockholm
www.nordeafinans.se
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1.6 Tjänster vid leasingperiodens slut
Följande tjänster ingår i leasingavgiften:
Säker radering av hårddiskar
Omhänderta och bortforsla leasingobjekten
Andra tjänster vid leasingperiodens slut kan erbjudas vid förfrågan. För sådana tjänster tecknas ett separat avtal
med NF Techfleet.

1.7 Överlåtelse av avtalet
LK har inte rätt att överlåta detta avtal eller något leasingavtal till tredje man utan skriftligt medgivande från
LB. Om LK vill byta ett leasingobjekt, eller en del av ett leasingobjekt, under en leasingperiod kan detta
göras efter separat överenskommelse med LB.
LB har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal inklusive leasingavtalen till annan. Vid
slutet av den ordinarie leasingperioden överlåter LB leasingavtalet och leasingobjektet till NF Techfleet som
därmed blir leasinggivare enligt leasingavtalet. LK är efter överlåtelsen skyldig att istället fullfölja alla
skyldigheter enligt det överlåtna leasingavtalet gentemot NF Techfleet AB.

1.8 Avtalets giltighet
Detta avtal blir bindande för LK när LK undertecknat det. Avtalet träder i kraft när LB undertecknat
avtalet och mottagit ytterligare säkerhet eller andra dokument om LB så begär. Avtalstiden är enligt nedan.
Leasingavtal som tecknats under avtalstiden förblir giltiga även om avtalet har upphört att gälla. Detta
avtal är giltigt (A eller B):
A.
Tills vidare
Båda parter kan säga upp avtalet med omedelbar verkan.
B.
Avtalstid till och med
. Avtalet förlängs med ett år i taget om inte uppsägning skett från
någondera parten senast tre månader före avtalstidens utgång.
LB har vidare rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:
a) LK har brutit mot ett väsentligt villkor i detta avtal eller ett leasingavtal, eller
b) LK fullgörande av sina åtagande enligt detta avtal eller ett leasingavtal har äventyrats i väsentlig grad.
c) en större förändring sker i LKs ägarstruktur eller i LKs verksamhet
d) LK blir föremål för konkursförhandling, eller försätts i konkurs
e) en rekonstruktion av LK inleds eller att LK träder i likvidation
f) LK eller en organisation som tillhör samma koncern som LK inte fullgör sitt betalningsåtagande
gentemot ett bolag i Nordeakoncernen eller någon annan borgenär på förfallodagen och betalningen
förblir utestående, eller om LK eller sådan organisation på annat sätt bryter mot något väsentligt villkor
i avtalet med LB, ett bolag i Nordeakoncernen eller någon annan borgenär.
g) LB anser att LK inte har förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt leasingavtalen och detta avtal.

1.9 Upplysningar till utomstående
Uppgifter om LK eller ett dotterbolag som omfattas av detta avtal eller ett leasingavtal behandlas i enlighet
med gällande rätt. Uppgifter kan förmedlas till företag i Sverige eller utomlands som tillhör samma koncern
eller annan form av företagsgrupp såsom LB eller Nordea Bank AB (publ), eller något annat företag till vilket
det är lagligt att lämna upplysningar. LB har också rätt att inhämta upplysningar om LK och dess dotterbolag
från ovan nämnda företag.
LK och dess dotterbolag ger vidare sitt samtycke till att LB kan lämna upplysningar om LK och dess
dotterbolag, detta avtal, leasingavtalen och leasingobjekten till NF Techfleet och dess personal.
Enligt detta avtal har LB rätt att lämna upplysningar till LK om de leasingavtal som tecknats av dotterbolag
som omfattas av avtalet. Vidare har LB rätt att lämna upplysningar till dotterbolagen om detta avtal och de
leasingavtal som LK och andra dotterföretag har tecknat.

Nordea Finans Sverige AB
Lindhagensgatan 112, 105 71 Stockholm
www.nordeafinans.se
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LB har rätt att lämna upplysningar till borgensmannen eller pantsättaren om LKs åtaganden,
betalningsförsummelser och andra förhållanden som påverkar LKs betalningsförmåga eller förhållanden som
kan anses vara viktiga för borgensmannen eller pantsättaren. Sådana förhållanden omfattar bland annat
upplysningar om leasingobjekten.,

1.10 Tilläggsvillkor

1.11 Tillämplig lag och behörig domstol
Svensk lag tillämpas på detta avtal och varje leasingavtal. Tvist om tillämpningen och tolkningen av detta avtal
eller ett leasingavtal ska avgöras vid Stockholms tingsrätt. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar
varav LK och LB tagit var sitt.

1.12 Tillämpbara villkor och bilagor
Detta avtal, de leasingavtal som ingåtts enligt detta avtal och de tjänster som nyttjas omfattar följande dokument:
Del I Ramavtalets villkor
Del II Leasingavtalets allmänna villkor, och följande bilagor:
• Bilaga 1, Indikativ tabell över hyresfaktorer
• Bilaga 2, Användarbilagan för TheAssetAdvantage™
• Bilaga 3, Villkor för återlämning av leasingobjektet
• Bilaga 4, Villkor för tillhandahållande av tjänster vid leasingperiodens slut
• Bilaga 5, Prislista
• Bilaga 6, Användaravtalet för TheAssetAdvantage™
Alla ändringar och tillägg till detta avtal måste vara skriftliga för att bli giltiga.
LK bekräftar härmed att LK har tagit del av och godkänt samtliga ovanstående villkor som var giltiga vid
tecknandet av avtalet.

Underskrifter
LKs underskrift

LBs underskrift

MUNKEDALS KOMMUN

NORDEA FINANS SVERIGE AB (PUBL)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

,
Bevittnat av

Stockholm,
Bevittnat av

Nordea Finans Sverige AB
Lindhagensgatan 112, 105 71 Stockholm
www.nordeafinans.se
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Del II

Leasingavtalets allmänna villkor

Dessa villkor gäller för varje leasingavtal, om inte annat anges i del I eller har överenskommits skriftligen.

2.1 Leasingavtalets början
När LB har registrerat fakturaspecifikationen, leasingobjektet och leasingavtalet i TheAssetAdvantage godkänner
LK ovanstående uppgifter och leasingavtalet i TheAssetAdvantage genom att använda ID-uppgifter som tilldelats
LK. Genom detta godkännande bekräftar LK till LB att LK godkänner leveransen och betalning av leverantörens
faktura. LK bekräftar samtidigt att:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

LK har fått leasingobjektet från leverantören
LK har leasingobjektet i sin besittning
LK har inspekterat leasingobjektet och funnit att det uppfyller LKs krav och att det lämpar sig för sitt syfte
leasingobjektet är helt i linje med villkoren i detta avtal och leasingavtalet som reglerar affärsrelationen
mellan LB och LK

När LK har godkänt fakturaspecifikationen och leasingavtalet i TheAssetAdvantage betalar LB leverantörens
faktura och bekräftar leasingavgiftens storlek till LK genom att registrera det i TheAssetAdvantage.
Leasingavtalet träder i kraft den dag då beställningen skickas till leverantören. Leasingbeloppet ska sedan
bekräftas i TheAssetAdvantage. Leasingavtalet är därmed inget fysiskt kontrakt, utan utgörs av uppgifter som
godkänts och registrerats i TheAssetAdvantage i enlighet med denna punkt.

2.2 Betalning av leverantörens faktura
LB betalar köpesumman till leverantören under förutsättning att LK på ett korrekt sätt har godkänt
fakturaspecifikationen och leasingavtalet i TheAssetAdvantage
Om ovanstående krav inte har uppfyllts senast 7 dagar före fakturans förfallodag blir LK skyldig att betala
dröjsmålsränta till leverantören. Om ovanstående krav inte uppfyllts eller om LK vägrar att godkänna
fakturaspecifikationen är LK skyldig att betala köpesumman och eventuell dröjsmålsränta till leverantören.
Om leverantörens faktura är utställd i annan valuta än svenska kronor räknar banken som gör
betalningsöverföringen, det vill säga Nordea Bank AB (publ), om köpesumman till svenska kronor på
betalningsdagen enligt den valutakurs som används av Nordea Bank AB (publ). Om köpesumman som registrerats
i TheAssetAdvantage ändras för att den betalats i utländsk valuta till en annan kurs än vad som förutsattes vid
beräkningen av det leasingbelopp som bekräftats i TheAssetAdvantage, ändras köpesumman och
leasingbeloppet i motsvarande mån.

2.3 Leasing- och förlängningsperiod
Längden på den leasingperiod som kan erbjudas för leasingobjekt som finansieras enligt detta avtal fastställs av
objektgruppen i del I, avsnitt 1.3.
Om inget annat överenskommits med LB bekräftas leasingperioden av uppgifterna för det aktuella objektet i
TheAssetAdvantage, och börjar nästa ofakturerade leasingperiod efter det att LK har godkänt
fakturaspecifikationen och leasingavtalet i TheAssetAdvantage.
Ett leasingavtal är bindande under den avtalade leasingperioden och förlängs därefter automatiskt om inte LK, i
enlighet med punkt 2.18, har sagt upp avtalet. Leasingavgiften som ska betalas för varje förlängningsperiod
motsvarar den avgift som betalats under den senaste betalningsperioden under leasingperioden, om inte annat
överenskommits skriftligen med LB. Leasingavgiften för en förlängd leasingperiod förfaller till betalning den
första dagen på varje förlängd betalningsperiod enligt vad som anges på LBs faktura.

ASMA/TAA/EN/01.2013

31

Ramavtal för Nordea Techfleet
Sida 6 (10)

2.4 Priser, leasingbelopp och förfallodag
Leasingavgiften faktureras per betalningsperiod. LK är skyldig att betala den leasingavgift som bekräftats av LB i
TheAssetAdvantage för varje betalningsperiod till LB. Leasingavgiften kan ändras till följd av ändringar i det
allmänna ränteläget eller vid ändringar av den tillämpliga Basräntan (definieras i punkt 2.7.2). LBs har rätt att debitera
LK en administrationsavgift för varje faktura i enlighet med gällande prislista. Leasingavgifterna beräknas exklusive
mervärdesskatt. Aktuell mervärdesskatt påförs sedan fakturan.
Den första betalningsperioden börjar samma dag som leasingperioden för varje objekt. Den andra
betalningsperioden och samtliga efterföljande betalningsperioder börjar omedelbart efter den föregående
betalningsperioden. Leasingavgiften ska betalas senast på förfallodagen till av LB angivet bankkonto. Om
betalningen av leasingavgiften eller någon annan avgift enligt detta avtal försenas har LB rätt att debitera
dröjsmålsränta på 16 procent per år på det obetalda beloppet från förfallodagen. LK är också skyldig att ersätta
LB för kostnader för indrivning av kundfordringar.
LK kan ändra uppgifterna på fakturan via TheAssetAdvantage när, exempelvis, kostnadsställen ändrats eller
utrustningen flyttats. Ändringarna införs på nästkommande faktura. Om en ändring av ett kostnadsställe eller flytt
av en viss utrustning medför att leasingavtalet måste delas upp i två eller flera enskilda leasingavtal har LB rätt
att ta ut en avgift för detta enligt prislistan.

2.5 Initialavgift
LB har rätt att ta ut en initialavgift för varje leasingavtal från den dag då leverantörens faktura betalas till den dag då
den faktiska leasingperioden börjar i enlighet med leasingavtalet.
Den dagliga leasingavgiften förfaller till betalning tillsammans med leasingavgiften enligt specifikationen på LBs
faktura. Initialavgiften uppgår till den månatliga leasingavgiften för den faktiska betalningsperioden enligt
leasingavtalet dividerat med 30. Detta belopp multipliceras sedan med antalet dagar som förflutit sedan dagen då
leverantörens faktura betalades till den faktiska leasingperioden startdag. Om avtalet baseras på att leasingavgiften
skall erläggas kvartalsvis divideras leasingavgiften med 90.

2.6 Avgifter för tjänster vid leasingperiodens slut
Tjänster vid leasingperiodens slut som beskrivs i avsnitt 1.6 i del I utförs i enlighet med detta avtal utan något
separat avtal eller någon separat avgift. NF Techfleet AB kan från tid till annan på eget initiativ erbjuda LK
ytterligare tjänster avseende leasingobjekten vid leasingperiodens slut. I dessa fall ansvarar LB inte för
tjänsterna, och avgiften för dessa tjänster avtalas direkt mellan NF Techfleet och LK.

2.7 Revidering av leasingavgiften för ett befintligt leasingavtal
LB har rätt att ändra leasingavgiften oavsett om den är fast eller kopplad till en Basränta. Om LBs kostnader för
leasingavtalet eller om intäkterna från avtalet förändras till följd av ny lagstiftning eller nya myndighetskrav, eller
till följd av ändrade refinansieringskostnader, eller andra omständigheter som LB inte rår över och som LB inte
rimligen kunde förutse när leasingavtalet tecknades, har LB rätt att ändra leasingavgiften per betalningsperiod i
sådan mån att de ändringar som sker enlig ovan återspeglas i leasingavgiften. Vid förändringar av avgifter ska LB
informera LK om förändringen genom skriftligt meddelande som skickas minst två (2) månader innan
förändringen genomförs.

2.7.1

Revidering av leasingavgiften vid fast avgift

LB fastställer den fasta leasingavgiften utifrån det allmänna ränteläget. Om det allmänna ränteläget ändras före
leasingavtalets finansieringsdag har LB rätt att justera leasingavgiften i motsvarande mån genom att meddela LK
detta. Den meddelade leasingavgiften gäller för hela den faktiska leasingperioden om inte LB har rätt att revidera
den enligt punkt 2.7 ovan.
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2.7.2

Revidering av leasingavgiften när avgiften är kopplad till en rörlig ränta

1 månaders STIBOR-ränta avläses per den 1:a varje månad. 3 månaders STIBOR-räntan avläses per den 10:e med
tre månaders intervall. Om den 1:a eller den 10:e infaller på en dag som inte är bankdag skall STIBOR-räntan
avläsas närmaste påföljande bankdag. Med bankdag menas i detta avtal dag som inte är lördag, söndag eller som
beträffande betalning inte är likställd med allmän helgdag.
Leasingavgiften justeras på dessa datum i enlighet med ändringar i STIBOR-räntan från den första därpå följande
leasingfakturan.
Om STIBOR-räntan skulle förlora sin betydelse som parameter/ränta på penning- och kapitalmarknaden äger LB
rätt att ersätta STIBOR-räntan med annan motsvarande parameter/ränta på penning- och kapitalmarknaden. Om
LBs faktiska refinansieringskostnad ändras och detta förhållande inte återspeglas i de ändringar som sker av
STIBOR-räntan äger LB rätt att ändra leasingavgiften i sådan mån att de ändringar som sker beträffande LBs
faktiska refinansieringskostnad återspeglas i leasingavgiften.

2.8 Skatter och avgifter
LK är skyldig att betala de skatter och avgifter som LK och LB påläggs genom att köpa, importera, äga, leasa,
använda, underhålla och reparera leasingobjektet eller som på annat sätt uppstår till följd av leasingavtalet,
exklusive LBs inkomstskatt.

2.9 Fel och brister hos leasingobjektet
LK medger att objektet har leasats i befintligt skick och att:
a) det är LK som valt leasingobjektet och leverantören och att det är LK som ansvarar för att inspektera det
b) LB inte har tillverkat eller levererat leasingobjektet eller liknande utrustning
c) LB inte har något ansvar för leasingobjektets leverans, kvalitet, funktion eller garanti; möjligheten att
underhålla eller köpa reservdelar till leasingobjektet; andra egenskaper hos leasingobjektet eller
leasingobjektets lämplighet för sitt syfte
d) eventuella fel hos leasingobjektet inte ger LK rätt att säga upp detta avtal eller leasingavtal som detta avtal
ligger till grund för, upphöra att betala leasingavgiften eller framställa andra anspråk på LB.
Om det uppstår fel eller brister hos leasingobjektet som enligt LKs uppfattning ger LK rätt framställa anspråk på
leverantören eller tillverkaren har LK rätt att göra detta i eget namn. LK måste omedelbart meddela LB om det
uppstår allvarliga fel eller brister hos leasingobjektet. LB måste se till att LK har de dokument och behörigheter
som ägare av leasingobjektet som kan krävas för att framställa anspråken. LK är skyldig att stå för kostnaderna
som kan uppstå i samband med framställan om anspråk.
LK har inte rätt till nedsättning av leasingavgiften eller ersättning, eller att häva eller säga upp leasingavtalet med
motiveringen att en part som har erbjudit garanti, underhåll eller liknande inte kan uppfylla sitt åtagande, eller om
leasingobjektet inte längre kan användas på grund av slitage eller annan åverkan.

2.10

Äganderätt och användning av leasingobjektet

Leasingobjektet ägs av LB. LK får inte sälja, pantsätta, leasa eller på något annat sätt överlåta leasingobjektet till
tredje man utan LBs skriftliga medgivande. LK får inte heller utan LBs skriftliga medgivande föra leasingobjektet
över Sveriges gränser, med undantag av bärbara datorer, mobiltelefoner eller liknande bärbara objekt som kan
användas i LKs affärsverksamhet utanför Sverige, förutsatt att de är försäkrade på lämpligt sätt.
Om LKs skulder eller andra förpliktelser föranleder myndigheterna att påbörja utmätning av leasingobjektet, eller
om leasingobjektet blir föremål för kvarstad eller skingringsförbud eller hyresmanen försätts i konkurs måste LK
utan dröjsmål informera myndigheterna om LBs äganderätt och LB om de åtgärder som myndigheterna planerar
eller har vidtagit. Om LB under sådana omständigheter ådrar sig kostnader för att behålla sin äganderätt är LK
skyldig att ersätta LB för dessa.
LK har inte rätt att utan LBs skriftliga medgivande placera leasingobjektet eller någon del av det på sådant sätt att
det blir en del eller en inventarie i en fastighet, byggnad eller annan lös egendom.
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LK ska säkerställa att leasingobjektet används för sitt ursprungliga syfte på ett aktsamt sätt och i enlighet med
gällande lagar, bestämmelser och myndighetsföreskrifter samt i enlighet med tillverkarens och leverantörens
användarinstruktioner.
LK ansvarar vidare för att ha de kvalifikationer som krävs för att använda leasingobjektet och eventuella
nödvändiga tillstånd.
Om leasingobjektet kräver registrering ska leverantören se till att det har registrerats korrekt före leveransen till
LK. LK står för alla registrerings- och inspektionskostnader. LK förbinder sig att kontrollera att leasingobjektet
är CE-märkt, om sådan märkning krävs av myndigheterna.

2.11

Underhåll av leasingobjektet

LK ansvarar för att på egen bekostnad hålla leasingobjektet i fullgott skick och lämpligt för sitt syfte. LK ansvarar
för att på egen bekostnad underhålla och reparera leasingobjektet samt ersätta uttjänta, förstörda eller förlorade
delar med nya i enlighet med leverantörens och tillverkarens instruktioner. Delar som ersätter uttjänta, förstörda
eller förlorade delar i leasingobjektet, delar som ändrats och nya delar som köpts av andra skäl, blir LBs egendom
när de har fogats till leasingobjektet.

2.12

Försäkring av leasingobjekten

LK ansvarar alltid för tecknandet av försäkringar, för att försäkringsskyddet är tillräckligt samt för betalning av
försäkringspremier och självrisk.
LK ansvarar för försäkringarna och åtgärder som avser dessa. Om LK anlitar ett eget försäkringsbolag måste LK
lämna ett försäkringsintyg till LB. LB måste anges som försäkringens förmånstagare. Om en försäkrad händelse
inträffar sköter LK ersättningsförfarandet direkt med försäkringsbolaget.
Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget anser att leasingobjektet som skadats ska repareras skall
försäkringsersättningen användas till betalning av reparationen och hyresförhållandet fortsätter på oförändrade
villkor. Övriga fall se punkt 2.15.

2.13

Programvaror

Alla villkor i detta avtal som gäller utrustning gäller om så är lämpligt även för programvaror som finansieras
med leasing. LK ansvarar för att följa villkoren i aktuella licensavtal för programvaror som LK använder. Om LK
gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot villkoren i ett licensavtal har LB rätt att säga upp leasingavtalet och LK
blir skyldig att ersätta LB för förtida uppsägning av leasingavtalet enligt avsnitt 2.18. LK ansvarar för eventuella
ersättningsanspråk som orsakats av att LK gjort intrång i en immateriell rätt.

2.14

Tillbehör till samt ändring och inspektion av leasingobjektet

LK får inte utan LBs skriftliga medgivande ändra leasingobjektet eller installera tillbehör som skulle minska
leasingobjektets värde, göra det mindre lämpligt för sitt syfte eller ändra syftet för leasingobjektets användning.
LK har rätt att med LBs skriftliga medgivande köpa tillbehör och beställa reparationer, anslutningar och
genomföra andra ändringar av leasingobjektet från annan part är den ursprungliga leverantören.
Om besittningen av leasingobjektet återgår till LB när leasingavtalet upphör har LK rätt att avlägsna alla tillbehör
som LK köpt och som inte omfattas av leasingavtalet om detta inte skadar leasingobjektet. I annat fall övergår
äganderätten till dessa tillbehör till LB i samband med att leasingobjektet återlämnas.
LK ska på LBs begäran och på LKs egen bekostnad märka leasingobjektet så att det framgår att LB är ägaren och
tillåta LB att inspektera leasingobjektet.

2.15

Vård av leasingobjektet

LK ansvarar för leasingobjektet tills leasingavtalet har upphört att gälla och leasingobjektet har återlämnats till
LB.
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Om leasingobjektet förstörs, skadas så att det inte kan repareras, stjäls eller försvinner på annat sätt, ska LK utan
dröjsmål informera LB om det som inträffat och leasingavtalet sägas upp i förtid. Vid förtida uppsägning av
leasingavtalet är LK skyldig att ersätta LB i enlighet med punkten om uppsägning av leasingavtalet och
skadeersättning. Trots det som inträffat är LK fortsatt skyldig att betala leasingavgiften och fullgöra andra
åtaganden enligt leasingavtalet tills ersättningen har betalats.
LK ansvarar för att lämna en skaderapport till försäkringsbolaget och för betalning av eventuell självrisk.
Försäkringsersättningen dras ifrån ersättningsbeloppet.

2.16

Leasingperiodens upphörande

När den ursprungliga leasingperioden upphör har LK följande alternativ:
•

Lämna tillbaka leasingobjektet till LB

•

Köpa leasingobjektet

•

Förlänga leasingperioden

Om inte LK, efter mottagande av leasinggivarens meddelande om att leasingperioden är på väg att upphöra,
meddelar LB minst
•

tre (3) månader om leasingobjektet är IT- och kommunikationsutrustning, eller

•

sex (6) månader om leasingobjektet är medicinteknisk utrustning

innan leasingperioden upphör att LK vill säga upp leasingavtalet och återlämna leasingobjekten till LB eller att
LK vill köpa leasingobjektet, förlängs leasingavtalet automatiskt med tre (3) månader i taget för IT- och
kommunikationsutrustning och sex (6) månader för medicinteknisk utrustning. LK har rätt att säga upp
leasingavtalet till upphörande vid leasingperiodens slutdag och till den sista dagen av varje förlängd leasingperiod
genom att meddela detta inom tider enligt ovan.
LK kan begära att leasingperioden förlängs till en viss tidpunkt enligt LKs önskemål genom ett skriftligt
meddelande till LB senast tre (3) månader för IT- och kommunikationsutrustning och sex (6) månader för
medicinteknisk utrustning före leasingperiodens sista dag. Vid sådan förlängning enas LK och LB om
leasingavgiften från fall till fall.
Om LK vill säga upp leasingavtalet enligt ovan och återlämna leasingobjektet till LB måste LK avtala med LB
vilken dag leasingobjekten ska återlämnas senast 10 dagar i förväg, och lämna en lista över leasingobjekten som
ska återlämnas. LK är skyldig att återlämna leasingobjektet till LB i enlighet med de villkor som framgår i Bilaga
3 Villkor för återlämning av leasingobjektet. Leasingobjektet ska också fungera normalt med hänseende till
leasingobjektets ålder.
Om leasingobjektet som ska lämnas tillbaka inte är i det skick som krävs enligt villkoren är LK skyldig att ersätta
LB för reparationskostnader eller för den onormal värdeminskning leasingobjektet har genomgått.
Om LK vill säga upp leasingavtalet och köpa ett leasingobjekt när leasingperioden upphör ska detta alltid
överenskommas separat med LB. Vid köp av leasingobjekt fastställs priset till leasingobjektets marknadspris.
Äganderätten till leasingobjektet övergår inte till LK förrän hela köpesumman har betalats.

2.17

Övriga åtaganden

LK ansvarar ensam för skada som tillfogas tredje man vid användning och transport av leasingobjektet.

2.18

Uppsägning av leasingavtalet och ersättning

LB har rätt att säga upp leasingavtalet med omedelbar verkan och på LKs bekostnad ta leasingobjektet i besittning
om:
• betalningen av en leasingavgift försenas med över tjugo (20) dagar från förfallodagen
• LK inte tar hand om leasingobjektet enligt vad som överenskommits
• LK förbjuder LB eller dess ombud att inspektera leasingobjektet eller hindrar dem att göra detta
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•
•
•

LK gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot villkoren i leasingavtalet
LK ställer in sina betalningar, ansöker om ackord, försätts i likvidation eller konkurs
LB anser att det finns skälig anledning att LK inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt
leasingavtalet.

LB har också rätt att säga upp alla övriga leasingavtal som tecknats med LK med omedelbar verkan och återta
dessa objekt.
Om leasingavtalet avslutas på grund av ett skäl som anges i denna punkt är LK skyldig att ersätta LB för:
• samtliga på uppsägningsdagen utestående och förfallna leasingavgifter med dröjsmålsränta
• alla kostnader som uppstått till följd av återtag och försäljning av leasingobjektet samt andra kostnader
som uppstått till följd av uppsägningen av leasingavtalet
• avgifter som leasingobjektet eller dess användning ger upphov till eller andra åtaganden som LK är
skyldig att fullgöra enligt lag eller leasingavtalet och som LB såsom ägare av leasingobjektet eller eljest
måste betala när leasingavtalet sagts upp
• den ackumulerade summan av samtliga ännu inte förfallna leasingavgifter för den kvarvarande
leasingperioden och leasingobjektets restvärde på leasingavtalets uppsägningsdag.
Vid beräkningen av ersättningen enligt villkoren i denna punkt används om så krävs den Basränta som var aktuell
vid den tidpunkt då leasingavtalet avslutades. Försäljningspriset, exklusive moms, som erhållits för
leasingobjektet dras ifrån ersättningsbeloppet. Ersättning ska betalas omedelbart på begäran. På LKs begäran ska
LB lämna en uträkning av ersättningen.

2.19

Hävande av leasingavtalet

Parterna kan enas om att häva leasingavtalet från fall till fall om LB ännu inte betalat köpesumman till leverantören
och om även leverantören godkänner att avtalet hävs.
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INDIKATIV LISTA ÖVER HYRESFAKTORER
Nedanstående hyresfaktorer är att betraktas som indikativa och baseras på 3 månaders Stibor per 2015-06-01. I
hyran ingår webbaserat managementsystem, datarensning samt hämtning & packning vid återlämnande.
Hyresfaktorn användes med fördel för att snabbt och enkelt få en ungefärlig månadskostnad, genom att
multiplicera hyresfaktorn med inköpspriset. För en dagsaktuell prisbild vänligen kontakta kundservice.

Skola
Kategori
iPad1
iPad2
Laptop1
Laptop2

Hyrestid
34 mån
34 mån
34 mån
34 mån

Hyresfaktor
2,89 %
2,72 %
2,89 %
2,72 %

1) Fast utköpspris till 10 % av inköpspris
2) Fast utköpspris till 20 % av inköpspris

Kommun
Kategori
iPhone
Laptop
Bildskärm
Server3
Nätverksutrustning3
Dockningsstationer
Desktop
Bildskärm
Server
Nätverksutrustning

Hyrestid
24 mån
36 mån
36 mån
36 mån
36 mån
36 mån
48 mån
48 mån
48 mån
48 mån

Hyresfaktor
3,92 %
2,50 %
2,50 %
2,64 %
2,64 %
2,88 %
2,02 %
2,02 %
2,04 %
2,04 %

3) Förlängningshyra i 12 mån erbjuds till 50 % av ursprungshyran
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ANVÄNDARBILAGA för TheAssetAdvantage™
Med denna bilaga godkänner ert företag att personerna nedan har rätt att använda TheAssetAdvantage™ var för
sig (kryssa för rutan).

Om TheAssetAdvantage™ inte är tillgängligt har personerna nedan rätt att läsa, redigera och godkänna det nya
leasingavtalet skriftligen.
•
•
•
•

Läsa – innebär rätt att komma åt och läsa information i systemet.
Redigera – innebär rätt att ändra plats, användare och andra referensuppgifter för leasingobjektet och
andra objekt i systemet samt rätt att godkänna beställningar.
Firmatecknare – innebär rätt att godkänna nya leasingavtal i systemet för finansiering och
leverantörsfakturor för betalning.
Administratör – innebär rätt att ändra användarinställningar, till exempel lägga till nya användare, ta
bort användare och tilldela åtkomstbehörigheter. Administratörer kan inte utse eller ändra behöriga
firmatecknare.

Användaruppgifter
Namn

Användarbehörigheter
E-post

Läsa

Redigera

Firmatecknare

Administratör

Ort och datum
LKs officiella namn och underskrift samt namn (textat med versaler)
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VILLKOR FÖR ÅTERLÄMNING AV LEASINGOBJEKT
När leasingperioden löpt ut och alla villkor i avtalet (inklusive uppsägningstiderna) har uppfyllts måste LK:
1.

10 dagar före leasingperiodens eller den förlängda leasingperiodens slutdag på nytt bekräfta att LK vill
återlämna leasingobjektet och lämna en lista som sammanställts med hjälp av de system och verktyg som
finansieringsföretaget tillhandahållit över all utrustning som ska återlämnas. Om de överenskomna
återlämningsdatumen eller den utrustning som ska återlämnas ändras på något sätt ska LK återigen bekräfta de
överenskomna ändringarna senast 48 timmar före den fysiska leveransen.

2.

Avinstallera utrustningen genom att anlita en ansedd tjänsteleverantör. Avinstallation ska ske enligt de rutiner
som rekommenderas av det företag som ursprungen levererade utrustningen.

3.

Se till att leasingobjekten är tillgängliga för avhämtning av LB tillsammans med samtliga tillbehör och annan
utrustning som ursprungligen levererats till LK med leasingobjektet.

4.

Om leasingobjektet levererades och leasades med ett OEM-operativsystem ska det ursprungliga äkthetsintyget,
om det är fäst på utrustningen, vara i gott skick. För leasingobjekt som levererats och leasats med ett ROSoperativsystem ska äkthetsintyget som är fäst på den ursprungliga förpackningen återlämnas i gott skick.

5.

Säkerställa att leasingobjekten inte är föremål för panträtt, att de fungerar normalt och är i gott skick (med
undantag av normalt slitage) så att de har samma funktion och användbarhet som ursprungligen avsågs vid
köptillfället och att utseendet endast påverkats av normalt slitage. Trasiga eller saknade delar; märken eller
bestående fläckar på yttre delar; reparationer av dålig kvalitet; ändringar (permanenta eller ej) och utbytta delar
eller tillbehör som ej godkänts av LB betraktas utan begränsningar som onormalt slitage. Om leasingobjektet är
skadat eller i behov av reparation när det återlämnas beställer LB en skadebesiktning. LK är skyldig att betala
skadebesiktningen om LB så begär. LK är också skyldig att ersätta LB antingen för ersättningskostnaden om det
saknas delar och för återställning eller reparation av leasingobjektet, eller för det belopp med vilket
leasingobjektets marknadsvärde har nedsatts till följd av skadan.

6.

Utrustningen får inte märkas på något sätt eller ändras.

7. För medicinteknisk utrustning gäller följande: När LK meddelar att LK vill återlämna leasingobjektet ska LK
lämna en aktuell rapport över utrustningens skick enligt LBs specifikation senast 1 månad före
återlämningsdagen tillsammans med aktuella handböcker samt alla loggböcker och serviceböcker vari LK har
dokumenterat det underhåll som gjorts på utrustningen under leasingperioden.

ASMA/TAA/EN/01.2013
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VILLKOR FÖR TJÄNSTER VID LEASINGPERIODENS SLUT
Följande tjänster för IT-, kommunikations- och medicinteknisk utrustning ingår i leasingavtalen enligt villkoren
i ramavtalet.
Förpackning och bortforsling
1.

Förpacknings- och bortforslingstjänst erbjuds vid leasingperiodens slut. Utrustningen hämtas på plats hos LK
och transporteras till närmaste depå. En hämtning och packning per kvartal inom kommunen ingår i hyran.

2.

LK kontaktas för att bestämma en lämplig hämtningstid en vardag mellan klockan 8.30 och 17.00 och för att
bekräfta hämtningsplatsen.

3.

Utrustningen måste vara avinstallerad och uppställd på bottenvåningen där den är lättåtkomlig, eller på annan
plats om den går att nå med dragkärra/pirra.
Säker radering av hårddiskar

1.

Säker radering av data från utrustning med hårddiskar och SSD-diskar, inklusive avinstallering av
operativsystem och nedladdade program utförs med hjälp av standardprogram. LB ska vidta affärsmässigt
rimliga åtgärder för att säkerställa att alla data på samtliga lagringsmedier raderas.

2.

Standardtjänsten omfattar en fullständig radering per hårddisk. Om LK önskar att utrustningen rensas mer än en
omgång ska NF Techfleet lämna ett kostnadsförslag för denna tjänst.

3.

Diskar som inte raderas på grund av fel tas bort och återvinns enligt LBs godkända normer för återvinning.
Borttagna diskar och hårddiskar förstörs så att de inte kan användas igen.

ASMA/TAA/EN/01.2013
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PRISLISTA
SEK
1.

2.

3.

Fakturering
1.1. Faktureringsavgift
Försäkring
2.1. Årspremie Nordea Finans sakförsäkring för IT-utrustning
2.2. Självrisk Nordea Finans sakförsäkring för IT-utrustning
2.3. Årspremie Nordea Finans skolförsäkring för IT-utrustning
2.4. Självrisk Nordea Finans skolförsäkring för IT-utrustning
Ändringar
3.1. Ändringsavgift per leasingavtal

0

1,75 % av inköpspris
2000
4,00 % av inköpspris
1000

2700

4.

Extra tjänster
4.1. Avgift för rapporter som inte finns tillgängliga i TheAssetAdvantage
450/h
4.2. Avgift för att registrera objekt som är ägda eller leasade av tredje part i TheAssetAdvantage (under
förutsättning att LK fyller i en excelfil försedd av LB med önskade uppgifter)
0

5.

Försening
5.1. Avgift för hantering av betalningar mer än 45 dagar sena

450/faktura

ASMA/TAA/EN/01.2013
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TheAssetAdvantage™ ACCESS AGREEMENT – TERMS AND CONDITIONS
NF Techfleet AB (hereinafter NF Techfleet), agree to grant you access to the web-based application
"TheAssetAdvantage" Enterprise (url: ap.theassetadvantage.com) ("TheAssetAdvantage website") and you
agree to access TheAssetAdvantage website on the terms and conditions prevailing from time to time (being the
terms and conditions set out in this document (this appendix hereinafter referred to as Access Agreement), as
varied or updated by us from time to time and published on TheAssetAdvantage website).
1. Definitions and Interpretation
1.1
In this Access Agreement, unless the context otherwise requires:
(a)
“Active Asset” means an Asset which is being used by you and is recorded in
TheAssetAdvantage website with an "Active" status type;
(b)
"Asset" means an item of equipment or other asset which is owned, leased, rented or hired by
you from time to time;
(c)
"Business Day" means a day that is not a Saturday or Sunday or public holiday in the
territory(ies) where your business is conducted;
(d)
“Content” has the meaning provided in clause 8.1(a);
(e)
“Nordea Techfleet Frame Agreement" means the framework agreement entered into
between you and the Finance Company;
(f)
"Personal Information" has the meaning provided in the Privacy Laws;
(g)
"Privacy Laws" means the Personal Data Act (1998:204) and the Privacy Principles under it
and, in respect of any place, all regulation of acts of obtaining, holding, using, disclosing,
securing or dealing in any way with information or where the personal information or data is
the subject of any legislation in an alternative jurisdiction then such similar or analogous
legislation;
(h)
"Security Access Details" means one or more unique user names and passwords issued to you
by us in order for you to access TheAssetAdvantage website;
(i)
"Term" has the meaning provided in clause 2.1;
(j)
“you” means the Customer specified in the Nordea Techfleet Frame Agreement;
(k)
words importing the singular include the plural and vice versa;
(l)
headings shall be ignored in construing this Access Agreement;
(m)
references to a party include references to that party's legal personal representatives,
successors and permitted assigns;
(n)
references to persons include references to corporations and other bodies and entities;
(o)
references to statutes include all statutes amending, consolidating or replacing such statutes.
2.
2.1

2.2

Term and Application
This Access Agreement commences on or with effect from the date of the Nordea Techfleet Frame
Agreement and continues until terminated in accordance with this Access Agreement and by signing
the Nordea Techfleet Frame Agreement you agree to the terms and conditions in this Access
Agreement.
NF Techfleet agrees to provide you access to TheAssetAdvantage website subject to and on the terms
of this Access Agreement.

3. Fees
3.1
If you wish to use the Asset Advantage for any Owned or Third Party Leased Assets, you agree to
pay to us a monthly fee specified in the Fee Schedule for such assets.
4. Grant of Access
4.1
NF Techfleet confirms that we are authorised to grant you access to TheAssetAdvantage website.
4.2
Subject to clause 6.2, NF Techfleet will use our reasonable endeavours to ensure that
TheAssetAdvantage website is available for you to access during business hours on Business Days. If
you experience difficulties accessing the service, it will be your responsibility to notify us of such
difficulties and following receipt of such notification, NF Techfleet will use our reasonable endeavours
to rectify any system issues as soon as reasonably practicable.
4.3
You may only access TheAssetAdvantage website for the purpose of which it is intended (managing
your Assets).
5. Security Access Details
5.1
You will be provided with Security Access Details in order to access TheAssetAdvantage website. You
must keep the Security Access Details confidential and secret. Neither NF Techfleet nor the Finance
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Company will be responsible for any loss or liability that you may suffer by reason of unauthorised
access to TheAssetAdvantage website occurring as a result of a breach of this obligation.
6. Training and Support
6.1
You are responsible for training your staff in relation to accessing TheAssetAdvantage website. Initial
training will be provided by NF Techfleet on site and/or online to your designated administrators and
users.
6.2
NF Techfleet will provide you with reasonable additional assistance with training, leasing settlements
and reporting processes, if required.
7. Data, Maintenance and Updates and Systems
7.1
NF Techfleet are not responsible for, and you release us from, all claims, losses or liabilities arising
from or in connection with the input of your data into TheAssetAdvantage website, including, without
limitation:
(a)
any errors or omissions from your input of data in TheAssetAdvantage website;
(b)
any data inputted by you in TheAssetAdvantage website being incomplete or out-of-date.
7.2
From time to time, NF Techfleet may carry out maintenance to our systems and/or update
TheAssetAdvantage website which may prevent you from accessing TheAssetAdvantage website for a
period of time. From time to time, NF Techfleet will notify you of versions of compatible browsers,
operating systems and other software that will be required by you in order to access
TheAssetAdvantage website.
7.3
It is your responsibility to ensure that you have in place the appropriate hardware, operating systems
and other software and update such hardware, systems and software (if necessary) which are required
to access TheAssetAdvantage website.
8. Intellectual Property
8.1
You acknowledge that:
(a)
all information, texts, material, graphics and software displayed on or accessible via
TheAssetAdvantage website (excluding your data), appearing in any material form, including
without limitation, on screen and in any print-outs is protected by copyright and is owned by
us and/or our licensor(s) ("Content");
(b)
the source code and object code for TheAssetAdvantage website is owned by NF Techfleet
and/or our licensor(s);
(c)
the ideas, know-how, methodology, formulae, algorithms, devices, configurations and
compilations comprising or incorporated in the Content (excluding your data) comprises part
of our intellectual property; and
(d)
any trademarks associated with TheAssetAdvantage website (whether registered or
unregistered) are owned by NF Techfleet and/or our licensor(s).
8.2
You must not do anything inconsistent with the ownership of the intellectual property rights
by NF Techfleet and/or our licensor(s) in TheAssetAdvantage website or the Content. Without
limiting the foregoing, to the full extent permitted by Swedish law, you must not:
(a)
reverse engineer, decompile or otherwise attempt to discover the source code of
TheAssetAdvantage website;
(b)
breach any copyright or other intellectual property rights held by NF Techfleet and/or our
licensor(s) in TheAssetAdvantage website or the Content;
(c)
make or attempt to make any derivative works or adaptations of TheAssetAdvantage website
or the Content.
8.3
Any rights in respect of TheAssetAdvantage website or the Content not expressly granted in this clause
8 are expressly reserved.
8.4
It is acknowledged and agreed that:
(a)
the provisions of this clause 8 shall apply for the benefit of our licensor(s); and
(b)
our licensor(s) shall be entitled to enforce such provisions in the same manner as if our
licensor(s) was a party to this Access Agreement.
9. Your General Obligations
9.1
You must comply with our reasonable directions given from time to time for the purpose of accessing
TheAssetAdvantage website.
9.2
You must promptly record on TheAssetAdvantage website when an Asset ceases to be an Active Asset
and when any Asset becomes an Active Asset.
9.3
You must provide all information reasonably requested by us in order for us to provide support for
issues you may reasonably encounter in using TheAssetAdvantage website.
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10. Personal Information
10.1
You must comply with Privacy Laws at all times.
10.2
NF Techfleet will deal with any Personal Information NF Techfleet receive from you in accordance
with Privacy Laws. The Finance Company is the data controller with respect to any Personal
Information received from you, whereas NF Techfleet shall be the data processor with respect to such
information. NF Techfleet shall therefore only act on instructions from the Finance Company with
respect to the processing of the received Personal Information.
10.3
Our contact details and those of our Privacy Officer can be viewed in our Privacy Policy Statement
accessible via our website.
10.4
You must, prior to providing any Personal Information to us, ensure that the person whom the
information concerns is aware:
(a)
that NF Techfleet will be provided with such Personal Information as is required for granting
access to TheAssetAdvantage website;
(b)
of our correct name, telephone number, facsimile number and that communications should be
addressed to our Privacy Officer;
(c)
that the Personal Information will be disclosed to us for the purpose of us granting access to
TheAssetAdvantage website
(d)
and authorises the collection and disclosure of the information for these purposes.
10.5
You must not do anything that may cause us to breach our obligations under Privacy Laws.
10.6
You must ensure that any person who provides Personal Information which is stored on
TheAssetAdvantage website has granted their consent for it to be stored by us in accordance with the
Privacy Laws.
10.7
NF Techfleet has implemented appropriate technical and organizational security measures in order to
protect the Personal Information against accidental or unlawful destruction, loss, alteration and against
unauthorized disclosure, abuse or other processing in violation of the provisions laid down in the as
Privacy Laws.
11. Confidential Information
11.1
NF Techfleet agree not to use or disclose any information that you have entered into
TheAssetAdvantage website to other than the Finance Company except to the extent required:
(a)
to grant you access to TheAssetAdvantage website; and/or
(b)
to provide support in relation to your access of TheAssetAdvantage™ website; and/or
(c)
to generate internal system based usage and statistics for internal use (including for
performance monitoring) and/or external usage statistics; and/or
(d)
for the purpose of generic, untraceable statistical analysis information.
12. Your Representations and Warranties
12.1
You represent and warrant to us that:
(a)
you have full authority and all necessary consents to enter into and perform your obligations
under this Access Agreement;
(b)
the execution and performance by you of this Access Agreement will not result in a breach of,
or constitute a default under, any instrument to which you are a party or by which you are
bound or violate any laws.
13. Permitted Exclusions and Limitation of Liability
13.1
Guarantees, conditions, warranties or other rights for your benefit may be implied or given in respect of
this Access Agreement by the applicable laws of Sweden. Where it is not lawful or possible to exclude
them, then those guarantees, conditions, warranties or other rights apply to this Access Agreement, but
only to the extent required by law. All other implied guarantees, conditions, warranties and rights,
together with any implied by custom or other circumstances, are excluded.
13.2
To the full extent permitted by the applicable laws of Sweden, our liability to you under or in relation
to this Access Agreement or granting access to TheAssetAdvantage website , or for failure to comply
with a guarantee is limited:
(a)
in the case of services supplied, to one or more of the following (as NF Techfleet may
determine):
(b)
the supplying of the services again; or
(c)
the payment of the cost of having the services supplied again.
13.3
To the full extent permitted by the applicable laws of Sweden, our maximum aggregate liability under
or in connection with this Access Agreement or granting access to TheAssetAdvantage website is
limited to the amount of euro 0.10 per active asset in the immediately preceding month.
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13.4

13.5

To the full extent permitted by the applicable laws of Sweden, NF Techfleet are not liable to you in
contract, tort (including negligence), in equity, by operation of statute (to the extent liability may be
excluded by law) or otherwise for any kind of indirect or consequential loss or damage, loss of
opportunity, loss of revenue, loss of profit or anticipated profit, loss of contracts, loss of goodwill or
loss arising from business interruption arising out of or in connection with this Access Agreement
incurred or suffered by you or any other person.
Without limiting clause 13.1, to the full extent permitted by the applicable laws of Sweden:
(a)
all Content is provided “as is” and without guarantees or warranties of any kind, whether
expressed or implied;
(b)
NF Techfleet do not guarantee or warrant that the functions contained in any Content or your
access of TheAssetAdvantage website will be uninterrupted or error-free, that any defects will
be corrected or that TheAssetAdvantage website or the server which stores and transmits the
Content to you is free of viruses or any other harmful components;
(c)
NF Techfleet do not guarantee or warrant or make any representation regarding your access to
or the results from your access of TheAssetAdvantage website or any Content in terms of
correctness, accuracy, timeliness, completeness, reliability or otherwise; and
(d)
you assume the responsibility for verification, maintenance, repair and/or correction of
Content entered into the system by your users.

14. Force Majeure
14.1
Neither NF Techfleet nor the Finance Company will not be responsible for any delay or failure to
perform our obligations under this Agreement to the extent that such delay or failure is due to any
cause beyond our reasonable control.
15. Termination
15.1
NF Techfleet may terminate this Access Agreement by notice in writing to you (with termination to
have immediate effect) if:
(a)
you breach any provision of this Access Agreement and fail to rectify that breach or provide
sufficient compensation for that breach within 10 Business Days notice in writing provided by
NF Techfleet;
(b)
you enter into liquidation or administration or a receiver or controller is appointed in respect of
all or any of your assets or you otherwise become insolvent.
(c)
The Nordea Techfleet Frame Agreement is terminated; or
(d)
Any event analogous or similar to that described in (b) above occurs in respect of you in any
relevant jurisdiction.
15.2
Upon termination of this Access Agreement, you must immediately cease to access
TheAssetAdvantage website and you and we agree that we may terminate your right to access
TheAssetAdvantage website and remove any data stored that relate to you or any Assets from the
website and any software relating to it. Termination of this Access Agreement is without prejudice to
any remedies available to the party terminating and any rights or obligations of the parties that accrued
prior to the time of termination.
15.3
It is your responsibility to have in place contingency measures in the event of termination of this
Access Agreement. NF Techfleet will not be liable for any loss or claims you suffer by reason of such
termination.
16. General
16.1
No waiver of any breach of this Access Agreement will be effective unless such waiver is in writing
and signed by the party against whom such waiver is claimed. No waiver of any breach will be deemed
to be a waiver of any other or subsequent breach.
16.2
This Access Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden and
the parties submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Sweden.
16.3
You must not assign or otherwise transfer or attempt to assign any right or obligation under this
Agreement without our prior written consent. NF Techfleet may assign, transfer or subcontract any of
our rights and obligations under this Agreement without your consent.
16.4
You agree to be bound by these terms and conditions in relation to the use of TheAssetAdvantage
website; being these terms and conditions.
16.5
Any notice to or by a party to this Access Agreement:
(a)
must be in writing (which includes by way of email) addressed to the other party or parties to
this Access Agreement;
(b)
may be delivered in person, by pre-paid post or by facsimile transmission or by email; and
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(c)

is regarded as given by the sender and received by the addressee:
(i)
if by delivery in person, when delivered to the addressee;
(ii)
if by pre-paid post, on the fifth day after posting; and
(iii)
if by email, when the sender receives an automated message confirming delivery or
four hours after the time sent (as recorded on the device from which the sender sent
the email) (unless the sender receives an automated message that the email has not
been delivered); and
(iv)
if by facsimile transmission, when transmitted to the addressee (provided that a report
from the sending machine confirms successful transmission).
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Dnr: KS 2018-176

Struktur för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
Sammanfattning
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari
2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård (HSL), tandvård,
socialtjänst (SoL) och verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även verksamheter som bedrivs enligt lagen om vård
av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) inkluderas.
Föreskrifterna ska också tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet
som ska bedrivas enligt kap. 3 patientsäkerhetslagen (PSL).
Ledningssystemet visar vad som följs upp, med vilka metoder och vem som är
ansvarig för uppföljning. Det visar även vem som är ansvarig för analys och
åtgärder av de resultat som uppföljningarna synliggör.
Ledningssystemet består av:
- övergripande dokument ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete”
- Sektor Omsorgs dokument ”Implementering och drift av systematiskt
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9”
- Munkedals kommuns övergripande styr och ledningssystem genom IT-stödet
Hypergene
- Munkedals kommuns INSIDA där processer, rutiner och riktlinjer finns
dokumenterade.
Ytterst ansvariga för det systematiska kvalitetsarbetet är kommunstyrelsen i
Munkedals kommun. Dokumentet ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete”
fastställer hur strukturen för kvalitetsarbetet ska se ut.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-10. Struktur för
systematiskt kvalitetsarbete, daterat 2018-04-06.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dokumentet Struktur för
systematiskt kvalitetsarbete.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dokumentet Struktur för
systematiskt kvalitetsarbete.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-176

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Maria Länström
Verksamhetsutvecklare
Sektor Omsorg

Fastställande av dokumentet ”Struktur för
systematiskt kvalitetsarbete”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dokumentet ”Struktur för systematiskt
kvalitetsarbete”.

Sammanfattning
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är
gemensamma för hälso- och sjukvård (HSL), tandvård, socialtjänst (SoL) och
verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Även verksamheter som bedrivs enligt lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) inkluderas. Föreskrifterna ska också tillämpas i
det systematiska patientsäkerhetsarbetet som ska bedrivas enligt kap. 3
patientsäkerhetslagen (PSL).
Ledningssystemet visar vad som följs upp, med vilka metoder och vem som är
ansvarig för uppföljning. Det visar även vem som är ansvarig för analys och åtgärder
av de resultat uppföljningarna synliggör.
Ledningssystemet består av:





övergripande dokument ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete”
Sektor Omsorgs dokument ”Implementering och drift av systematiskt
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9”
Munkedals kommuns övergripande styr och ledningssystem genom IT-stödet
Hypergene
Munkedals kommuns INSIDA där processer, rutiner och riktlinjer finns
dokumenterade.

Ytterst ansvariga för det systematiska kvalitetsarbetet är kommunstyrelsen i
Munkedals kommun. Dokumentet ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete”
fastställer hur strukturen för kvalitetsarbetet ska se ut.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet innebär inga ökade eller minskade
kostnader för verksamheten.
Inga ytterligare konsekvenser

Rickard Persson
Sektorchef
Sektor Omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Rickard Persson, Sektorchef
Maria Länström, Verksamhetsutvecklare

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Struktur för
systematiskt
kvalitetsarbete
Struktur för ledningssystem avseende
kvalitetsarbete inom sektor Omsorg,
Munkedals kommuns
2018-04-06

Struktur för systematiskt kvalitetsarbete

Dnr: KS 2018-176

Typ av dokument:
Riktlinje
Handläggare:
Verksamhetsutvecklare sektor Omsorg Maria Länström
Antagen av:
Antagningsdatum:
Revisionshistorik:

Giltighet:
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1. Bakgrund
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma
för hälso- och sjukvård1 (HSL), tandvård2, socialtjänst3 (SoL) och verksamheter enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade4 (LSS). Även verksamheter som bedrivs enligt
lagen om vård av unga5 (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall6 (LVM) inkluderas.
Föreskrifterna ska också tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som ska bedrivas
enligt kap. 3 patientsäkerhetslagen7 (PSL).
Ledningssystemet redovisas i Munkedals kommun utifrån samma struktur som socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS 2011:9) och de processer, aktiviteter och rutiner som gäller för
verksamheten. Ledningssystemet visar vad som följs upp, med vilka metoder och vem som är
ansvarig för uppföljning. Det visar även vem som är ansvarig för analys och åtgärder av de
resultat uppföljningarna synliggör.
Ledningssystemet består av:





detta övergripande dokument ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete”
Sektor Omsorgs dokument ”Implementering och drift av systematiskt kvalitetsarbete
enligt SOSFS 2011:9”
Munkedals kommuns övergripande styr och ledningssystem genom IT-stödet Hypergene
Munkedals kommuns INSIDA där processer, rutiner och riktlinjer finns dokumenterade.

2. Syfte och ansvar (SOSFS 2011:9, 3 KAP)
Syftet med föreskrifter om ett systematiskt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård, LSS och
socialtjänst är att säkerställa att dessa verksamheter på ett strukturerat sätt kan planeras,
ledas, kontrolleras, följas upp, utvärderas och förbättras. Det krävs att det finns tydliga
strukturer för hur styrning- och ledningsarbetet ska hanteras och ge goda förutsättningar för att
kunna arbeta med ständiga förbättringar. Det finns inget som hindrar att det systematiska
kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 ingår som en del i en större verksamhets övriga styr- och
ledningssystem men då måste särskild vikt läggas vid att säkerställa att alla delar av de krav
SOSFS 2011:9 ställer på systematiskt kvalitetsarbete uppnås. Ledningssystemet ska också
hjälpa till att förtydliga verksamheternas kvalité för brukare, anhöriga, medarbetare, politiker
och medborgare.
För att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet löper långsiktigt och hållbart över tid
krävs att det finns ett tydligt fastställt ansvar. I Munkedals kommun är det ytterst
kommunstyrelsen som är ansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet.

1
2
3
4
5

6
7

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Tandvårdslag (1985:125)
Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Patientsäkerhetslag (2010:659)

53

Organisatoriskt ansvar och roller i kvalitetsarbetet
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten och därmed även det systematiska
kvalitetsarbetet.
Sektorchef
Sektorchefen har övergripande ansvar för verksamheten och rapporterar till Kommunstyrelsen.
Sektorchef arbetar fram riktlinjer, ansvarar för att ledningssystem följs upp, följer aktuell
lagstiftning och ser till att uppföljning och utveckling sker inom området socialtjänst8.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
MAS har tillsammans med sektorchef ett delat ledningsansvar där MAS rapporterar direkt till
nämnden i ärenden avseende hälso- och sjukvård. MAS och socialchef ska samverka
kontinuerligt kring hälso- och sjukvårdsfrågor. MAS arbetar fram riktlinjer, ansvarar för att
ledningssystem följs upp, följer aktuell lagstiftning och ser till att uppföljning och utveckling
sker inom området hälso- och sjukvård. Rapporterar även till sektorchef.
Avdelningschef
Avdelningschefen ansvarar för att leda och utveckla sin avdelning. Ansvarar för implementering
av rutiner och riktlinjer i sin avdelning. Ansvara för att ta fram rutiner och riktlinjer samt att se
till att dessa följs. Ansvara för att lyfta och synliggöra eventuella brister i verksamheten samt
arbeta för att utreda och åtgärda de samma. Rapporterar till sektorchef.
Enhetschef
Enhetschefen ansvarar för att leda och utveckla sin enhet. Ansvarar för implementering av
rutiner och riktlinjer i sin enhet. Ansvara för att ta fram rutiner och riktlinjer samt att se till att
dessa följs. Ansvara för att lyfta och synliggöra eventuella brister i verksamheten samt arbeta
för att utreda och åtgärda de samma. Rapporterar till avdelningschef.
Medarbetare i verksamheten
Medarbetarna ansvarar för att säkra och utveckla kvaliteten i det dagliga arbetet. Ansvarar för
att följa de rutiner och riktlinjer som gäller för verksamheten. Ansvarar för att lyfta och
synliggöra eventuella brister i verksamheten samverka i arbetet för att utreda och åtgärda de
samma. Rapporterar till enhetschef.

3. Definiera vad som är kvalitet (SOSFS 2011:9, 2 KAP)
Att kunna bedöma om en verksamhet uppnår god kvalité inom just den verksamhet man
bedriver förutsätter att man definierat vad kvalitet är. Detta tas fram genom att inventera vilka
aktiviteter verksamheten utför och utifrån det sammanställa vilka krav som lagstiftning, regler,
föreskrifter, vägledande rättsfall och lokala riktlinjer ställer på verksamhetens kvalitet.
Socialstyrelsen och SKL har tillsammans tagit fram grundläggande kvalitetsindikatorer för god
vård och omsorg inom socialtjänst9 samt god vård inom hälso- och sjukvård10. För att kunna
uppnå en god kvalitet är det viktigt att det inom verksamheten råder samsyn kring vad som är
det primära. Sektor Omsorgs verksamheter använder sig av dessa kvalitetsindikatorer som är:

Med socialtjänst avses all verksamhet enligt SoL, LSS, LVU och LVM
https://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godvardochomsorgisocialtjansten
10
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/nationellaindikatorerforgodvard
8
9
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Självbestämmande och integritet.
Verksamheten ska vara individanpassad och ges med respekt för individens specifika behov,
förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig



Trygg och säker
Trygg och säker innebär att all verksamhet utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är
transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning,
försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete.



Tillgänglig och jämlik
Verksamheten ska vara jämlik och tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.
Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av
tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter
olika gruppers och individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och professionen
präglas av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga.



Samordnad och med helhetssyn
Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av vård
och omsorg som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är
dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet.
Verksamheten har ett stort ansvar för att få fungerande samverkan såväl internt som
externt.



Kunskapsbaserad
Verksamheten ska vara kunskapsbaserad och bygga på bästa tillgängliga kunskap där även
den enskildes egna erfarenheter tas till vara



Effektiv
Verksamheten ska vara effektiv och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå
uppsatta mål

4. Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad (SOSFS 2011:9, 4
KAP)
Ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning. Utgångspunkten i
utformandet av det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att kvalitetssystemet ska leda till så
stora förbättringar för brukaren som möjligt och i genomförandet betunga basverksamheten i
så liten utsträckning som möjligt. För att det systematiska kvalitetsarbetet ska bli ett stöd för
verksamheten och kunna genomföras behöver avgränsningar göras. Om man ser behov av
stora, resurskrävande kontroller bör en flerårig plan läggas upp för genomförandet.

Processer och rutiner
De processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet ska identifieras, beskrivas och
fastställas. Aktiviteterna i processen ska även de identifieras och deras inbördes ordning i
processen ska fastställas.
De rutiner som är kopplade till processerna och de aktiviteter som ingår ska utarbetas och
fastställas. Rutinerna ska beskriva tillvägagångssättet i aktiviteten samt hur ansvaret för
aktiviteten är fördelad. Rutinerna ska vara tydliga, trovärdiga och tillgängliga.
En plan för översyn av processer samt revidering av rutiner ska finnas.
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Samverkan
I de processer där samverkan mellan olika aktörer krävs för att bibehålla kvaliteten i vården
och omsorgen ska en beskrivning av hur samverkan möjliggörs och bedrivs. I dokumentationen
ska det tydligt framgå de olika aktörernas roll och ansvar i aktiviteten.

5. Det systematiska förbättringsarbetet (SOSFS 2011:9, 5 KAP)
Det systematiska förbättringsarbetet bygger på riskanalyser, egenkontroll, utredning av
avvikelser samt förbättringsåtgärder och revidering av processer och rutiner.

Riskanalyser
Riskanalyser ska löpande göras för att bedöma om det finns risk för att händelser kan inträffa
som innebär brister i verksamhetens kvalitet.

Egenkontroll
Egenkontroll ska utföras tillräckligt ofta och omfattande för att säkra verksamhetens kvalitet.
Egenkontroll kan t.ex. bestå i jämförelser med tidigare resultat, resultat för andra
verksamheter, öppna jämförelser, uppgifter i kvalitetsregister, målgruppsundersökningar,
dokumentationsgranskningar, internkontroller m.m.

Utredning av avvikelser
Kommunen ska ha ett fungerande system för att ta emot, utreda, åtgärda och återkoppla
klagomål och synpunkter. Uppgifterna ska analyseras för att mönster och trender som kan
indikera på kvalitetsbrister i verksamheten ska uppmärksammas.
Rapporteringsskyldigheten11 samt skyldigheten att utreda händelser som medfört/kunnat
medföra vårdskada12 och skyldigheten att dokumentera, utreda och avhjälpa/undanröja ett
missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande13 ingår som en del i förbättringsarbetet.

Förbättrande åtgärder, processer och rutiner
Om någon av de granskningar och analyser kommunen gör i enlighet med det systematiska
kvalitetsarbetet visar på brister i verksamheten ska de åtgärder som krävs vidtas och
processerna och rutinerna förbättras så att kvaliteten säkerställs. Revidering av rutiner samt
översyn av processer ska ske löpande enligt fastställd plan.

6. Medarbetarnas delaktighet (SOSFS 2011:9, 6 kap)
Medarbetarnas delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet är grundläggande. Det är ofta
Medarbetarna som först identifierar kvalitetsbrister, effektiva kommunikationsvägar för att
säkerställa att verksamheten kan ta vara på dessa erfarenheter är därför av vikt. Medarbetarna
har även ansvar för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de rutiner och riktlinjer som

11
12
13

6 kap 4§ patientsäkerhetslagen (2010:659), 14 kap. 3§ SoL (2001:453), 24 b § LSS (1993:387)
3 kap 3§ patientsäkerhetslagen (2010:659)
14 kap. 6 § SOL (2001:453), 24 e § LSS (1993:387)
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finns genom att följa dem. Medarbetarna har skyldighet att medverka i verksamhetens
kvalitetsarbete14 och att en hög patientsäkerhet hålls15.

7. Dokumentationsskyldighet (SOSFS 2011:9 7 kap)
Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska
dokumenteras, dels bör en årlig kvalitetsberättelse upprättas, dels ska en årlig
patientsäkerhetsberättelse upprättas.

14
15

14 kap 2 § SOL (2001:453), 24 a § LSS (1993:387)
6 kap 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
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Patientsäkerhetsberättelse 2017
Sammanfattning
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.
Vården och omsorgen ska vara av god kvalitet och ha god hygienisk standard.
Vården ska också tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling.
Hög patientsäkerhet ska upprätthållas. Verksamheten följs upp inom tolv
områden som redovisas i patientsäkerhetsberättelsen, för att på så sätt kunna
svara upp mot ställda krav.
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet
har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för
att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av
den.
Patientsäkerhetsarbetet kan förbättras, antal registrerade fall har ökat och 90%
av läkemedelsavvikelserna är utebliven dos. Vissa men inte alla verksamheter
arbetar i de nationella registren målet är att alla personer som är inskrivna i
kommunal hälso-och sjukvård ska få samma förutsättningar och lika hög kvalitet
på vården. Personalutbildningar i allmän palliativ vård, hygien,
läkemedelshantering och förflyttningar är ständigt aktuella och bör prioriteras.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16.
Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Munkedals kommun.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2017.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag till
beslut med tillägg att nattfastan ska mätas även hösten 2018.
Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm (SD): Bifall till S och C yrkande.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2017.



Kommunstyrelsen beslutar att nattfastan ska mätas även hösten 2018.

Utdragsbestyrkande
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2018-04-16

Dnr: 2018-167

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare:
Pia Settergren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sektor omsorg

2017 års Patientsäkerhetsberättelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 2017 års patientsäkerhetsberättelse.

Sammanfattning

Patientsäkerhetsarbetet kan förbättras, antal registrerade fall har ökat och 90% av
läkemedelsavvikelserna är utebliven dos. Vissa men inte alla verksamheter arbetar
i de nationella registren målet är att alla personer som är inskrivna i kommunal
hälso-och sjukvård ska få samma förutsättningar och lika hög kvalitet på vården.
Personalutbildningar i allmän palliativ vård, hygien, läkemedelshantering och
förflyttningar är ständigt aktuella och bör prioriteras.

Bakgrund

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse
av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under
föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Beskrivning av ärendet

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.
Vården och omsorgen ska vara av god kvalitet och ha god hygienisk standard.
Vården ska också tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling.
Hög patientsäkerhet ska upprätthållas. Verksamheten följs upp inom tolv områden
som redovisas i patientsäkerhetsberättelsen, för att på så sätt kunna svara upp mot
ställda krav.

Rickard Persson
Sektorchef Omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

455 80 MUNKEDAL ● Telefon växel 0524-180 00 ● Fax 0524-181 10 ● www.munkedal.se ● munkedal.kommun@munkedal.se
Bankgiro 549-6260 ● Postgiro 11 54 40-0 ● Organisationsnummer 21 20 00-1330
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Patientsäkerhetsberättelse
för vårdgivare 2017

Pia Settergren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Diarienummer: 18-167
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Övergripande mål och strategier
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett
sätt som leder till att kravet på god vård och hög patientsäkerhet
enligt Hälso- och Sjukvårdslagen 2017:30 (HSL) och Patientsäkerhetslagen 2010:659 (PSL) upprätthålls. Varje patient ska känna sig
trygg och säker i sin kontakt med vården.
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet
enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet möjliggör att varje medarbetare kan utföra sitt arbete under sådana
förutsättningar att en säker vård ges.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Patientsäkerhetsberättelsen omfattar alla patienter som Munkedals
kommun har hälso- och sjukvårdsansvaret för.
Vårdgivaren - Kommunstyrelsens är vårdgivare och ytterst ansvarig för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. Vårdgivaren ansvarar
för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på
en god och säker vård uppfylls enligt HSL, PSL.
Verksamhetschef hälso- och sjukvård ansvarar för att
 verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet
 rutiner för riskanalys, avvikelsehantering, klagomålshantering, samverkan och egenkontroller finns.
MAS ansvarar för att
- patienten får en säker och ändamålsenlig vård och behandling
- patienten får den hälso- och sjukvård som läkare förordnat
om
- rutiner finns så att kontakt tas med läkare eller annan hälsooch sjukvårdspersonal när patientens tillstånd fodrar det
- utforma och fastställa ändamålsenliga rutiner för läkemedelshantering
- utforma och fastställa ändamålsenliga rutiner för rapportering om en patient i samband med vård eller behandling
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig
skada eller sjukdom
- beslut om att delegera vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
- journaler förs i den omfattning som föreskrivs och att genomföra regelbundna kvalitetssäkringar av läkemedelshanteringen
Sektorchef ansvarar för att
 har ansvar för drift, ekonomi, personal och kvalitét- och utvecklingsfrågor inom ramen för styr- och ledningssystem
inom sektorn.
 ansvarar gentemot nämnd för ledningsfrågor.
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Avdelningschef ansvarar för att
 för verksamheter inom avdelning, ansvarar för drift, ekonomi, personal och kvalitét- och utvecklingsfrågor

Enhetschefs ansvar för att
 se de olika processerna i verksamheten
 att personalen känner till och arbetar efter kommunens policy, riktlinjer och rutiner samt deltar i egenkontroll av verksamhetens kvalitet
Övrig personal inom sektoromsorg ansvarar för att
 jobba efter kommunens policy, riktlinjer och rutiner

 medverka vid egenkontroller och kvalitetsutveckling av verksamheten

Uppföljning, utvärdering, resultat
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på
en god vård. Vården och omsorgen ska vara av god kvalitet och ha
god hygienisk standard. Vården ska också tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Hög patientsäkerhet ska
upprätthållas. Verksamheten följs upp inom nedanstående områden
för att på så sätt kunna svara upp mot ställda krav.
1. Avvikelsehantering
2. Nationella kvalitetsregister
3. Öppna jämförelser
4. Basala hygienrutiner
5. Läkemedelsavstämningar
6. Tandvård och munhälsa
7. Delegering
8. Lex Maria
9. Patientnämnd
10. Samverkan andra vårdgivare
11. Samverkan med patient och närstående
12. Klagomål och synpunkter

1. Avvikelsehantering
I verksamheten registreras avvikelser gällande fall, läkemedel,
trycksår, medicintekniska produkter och uteblivna insatser. Avvikelser hanteras i verksamheten där de uppstått genom att diskuteras
på APT i respektive enhet med regelbundenhet och analyseras med
tanke på orsak och vilka åtgärder som bör vidtas. Vid allvarliga avvikelser görs en händelseanalys med eventuell efterföljande Lex Maria anmälan.
Falltillbud och fallolyckor. Alla falltillbud och fallskador rapporteras och registreras i dokumentationsprogrammet och skickas till patientansvarig sjuksköterska som vidtar eventuella åtgärder. Enhetschef får också rapporten för kännedom. De fall som orsakat skador
rapporteras till MAS för vidare utredning och eventuell Lex Maria-
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anmälan. Årlig statistik tas fram och redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen och återrapporteras också till verksamheterna.
Fall
Antalet registrerade fallavvikelser under 2017 visar på en markant
ökning jämfört med 2016. Vilket kan tyda på att alla fall inte registreras i avvikelsesystemet. Senior Alert är ett bra instrument som
kontinuerligt och rätt använt upptäcker risker och hjälper till att på
ett strukturerat sätt arbeta fall förebyggande.
ÅR

Fall

Skador

Tillbud

Annan
fraktur
7

Sårskador

Annat

347

Höft
frakturer
5

2017
skador 30%
2016

499

153

99

42

273

56

217

5

4

35

12

2015

389

98

291

3

5
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Läkemedelsavvikelser. Alla läkemedelsavvikelser registreras och
rapporteras i dokumentationsprogrammet och följs upp av patientansvarig sjuksköterska. Vid uppkommen vårdskada eller risk för
vårdskada utreder MAS händelsen och gör om så behövs en Lex Maria-anmälan. Årlig statistik förs på alla avvikelser och redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen och återrapporteras till verksamheterna.

ÅR
2017
2016
2015

Utebliven
dos
402
379
347

Fel dos

Fel tid

förväxlingar

annat

totalt

14
22
4

9
8
3

17
8
22

45
59
97

485
474
467

Antalet registrerade avvikelser är ungefär lika med 2016, utebliven
dos är den vanligaste orsaken till läkemedelsavvikelse! Av avvikelserna är 83 % glömda läkemedel (utebliven dos) och det är tankeväckande. Verksamheterna har en stressig arbetsmiljö. Vård och
omsorg har höga sjuktal och det är svårt att rekrytera personal. Vid
stressig arbetssituation är det lätt att glömma bort att utföra läkemedelsgivning men också lätt att glömma bort att skriva en avvikelse. Erfarenheter från vårdgivare som infört digitala signeringslistor redovisar nästintill noll i antalet läkemedelsavvikelser, digitala
signeringslistor ökar möjligheten för personalen att jobba tryggt och
säkert med läkemedelshanteringen och de minskar risken för våra

patienter att bli felmedicinerade vilket höjer patientsäkerheten.
Medicintekniska avvikelser. Avvikelser registreras och rapporteras i dokumentationsprogrammet. Vid allvarlig händelse görs anmälan till Läkemedelsverket och till tillverkaren av produkten. Under
2017 har 1 avvikelse rapporterats.

4

63

Medicintekniska
produkter/hjälpmedel
Antal avvikelser

2015

2016

2017

3

3

1

2 Nationella kvalitetsregister
Senior alert
Munkedals kommun deltar i det nationella kvalitetsregistret Senior
Alert som är ett register för att arbeta med riskbedömningar på ett
systematiskt sätt. Riskbedömningar görs enligt registrets mallar för
att hitta patienter med risk för fall, undernäring, trycksår och försämrad munhälsa
Under året har vi utfört riskbedömningar på 174 personer.
När det finns en risk genererar det åtgärd eller åtgärder som enligt
rutin ska följs upp efter en och tre månader.
Undernäring
Årets mätningar visar på att 54 personer har ett BMI<22, risk för
undernäring, anledning till att undernäring uppstår är individuella,
och orsaken kan vara tugg och svälgsvårigheter,ensidig kost,
kronisk sjukdom lång nattfasta m.m.
Vid teammöte görs individuella åtgärdsplaner som ska minska
undernäringen. Insatta åtgärder följs upp individuellt efter en och
tre månader.
2017

5

64

2016

Nattfasta
Nattfasta är den tid som går mellan kvällsmål och frukost.
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör nattfastan inte överstiga 10-11
timmar. Efter 11 timmar börjar kroppen ta av sina egna reserverar.
Kroppen börjar då bryta ner muskler istället för att använda maten
som bränsle.
Nattfasta
Antal personer
Nattfasta
<11 tim.
Nattfasta
11-15 tim.
Nattfasta
> 15 tim.

2014
132

2016 vår
131

2016 höst
125

2017 vår
105

27
20%
74
56%
30
23%

29
22%
73
56%
29
22%

30
24%
72
58%
23
18%

38
36%
51
49%
16
15%

16 personer motsvarande 15% av våra boende på SÄBO uppvisar
nattfasta överstigande 15 timmar vilket är långt över vad
socialstyrelsen rekommenderar. Statistiken från Senior Alert visade
på att det var 54 personer som låg på ett BMI <22. Handlingsplan
och uppföljning redovisas på individnivå.
Svenska Palliativregistret
Munkedals kommun registrerar i Svenska Palliativregistret. Vid varje
dödsfall sker en registrering av hur den allra sista tiden i livet har
varit. Rapporter kan tas fram där vi ser hur kvaliteten på vården är
och vad som kan förbättras.
Spindeldiagrammet nedan visar mål, vilket är röd markerat, och
uppnått resultat, som är grön markerat. Den översta bilden är
Munkedals kommun år 2017. Resultatet är ungefär detsamma som
föregående år.
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Förbättringsförslag för 2018
 Att öka antal smärtskattningar enligt Abbey Pain Scale
- Att öka resultatet på de kvalitetsindikatorer som inte uppnår
målvärdet

7
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Västra Götalandsregionen

Trycksår
Munkedals kommun deltog i den rikstäckande undersökningen av
förekomst av trycksår hos personer på särskilt boende och i ordinärt
boende, PPM (punktprevalens mätning av trycksår) vecka 47. Av
136 personer fanns det risk för trycksår hos 51 personer och 36 av
dem hade ett BMI <22.
Hos 8 personer fanns ett pågående trycksår.
Utfall 8,7 % i ordinärt boende och 2,0 på särskilt boende.
Andel trycksår i kommunala verksamheter i hela riket var 5,4%.
Insatta åtgärder följs upp individuellt efter en och tre månader.
Svenskt register for beteendemässiga och psykiska symtom
vid demenssjukdom (BPSD)
Nio av 10 personer med demenssjukdom uppvisar någon gång under sjukdomsförloppet någon form av beteendemässiga eller psykiska symtom. Dessa sekundära symtom vid demenssjukdom orsakar stort lidande för personer med demenssjukdom och är svåra att
möta och hantera för anhöriga och vårdpersonal. De senaste åren
har vikten av att utveckla metoder för att bemöta personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom fått ökad
uppmärksamhet. Genom att använda NPI-skalan (NeuroPsychiatric
Inventory) kan vi identifiera de olika symtomen och sätta in riktade
vårdåtgärder för att minska svåra symtom och öka livskvalitén för
personer med demenssjukdom. Genom ett strukturerat teambaserat
och personcentrerat arbetssätt får vårdpersonal ett verktyg att möta
personen med demenssjukdom på ett värdigt och professionellt
sätt.

8
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Registreringar och uppföljning av BPSD
År

2017
2016
2015

Antal registreringar
Hela kommunen
80
94
86

Antal personer

Medeltal NPIpoäng

Medeltal
riket

62
47
56

20
26
26

21

Årets statistik kan vara något missvisande eftersom det inte är gjort
så många skattningar på en del enheter beroende på avsaknad av
BPSD-administratörer.
Förbättringsförslag för 2018


Att slutföra och anta den övergripande handlingsplanen med
mätbara mål



Att förbättra arbetssätt genom att arbeta mera i team.



Att arbeta aktivt med levnadsberättelsen i anslutning till ordination av vårdåtgärder



Följsamhet i insatta vårdåtgärder



Implementera bemötandeplan i den praktiska omvårdnaden



Uppföljningsrutin bör stärkas upp för att få mätbara resultat.
Det innebär att antal uppföljande skattningar ska individanpassas vid BPSD-problematik

-

Analysera vårddata inom respektive enhet för att genomföra
förbättringsområde

3 Öppna jämförelser
Öppna jämförelser, äldreomsorg, görs varje år och innehåller förutom omsorg också ett antal indikatorer som gäller hemsjukvården.
För år 2017 finns följande resultat. De två första indikatorerna där
ska man eftersträva hög procent nivå, resterande fyra indikatorer
sträva efter låg procent nivå.
Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre
2017
2016
Smärtskattning sista levnadsveckan

27,0 %

24,0%

Brytpunktsamtal

87,0 %

87,0%

Hemtjänst

26,1 %

24,8%

Säbo

30,1 %

28,8%

Hemtjänst

7,2 %

8,8%

Säbo

7,8 %

4,8%

Tio eller fler läkemedel:
Läkemedel, bör undvikas:
Antipsykotiska läkemedel:

Hemtjänst
Säbo

Tre eller fler psykofarmaka: Hemtjänst
Säbo

9

2,0 %

2,9%

17,5 %

16,3%

5,9 %

5,8%

13,6 %

20,2%
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För den enskilda individen kan både olämpliga eller många läkemedel vara nödvändiga att använda och det kräver noggrann uppföljning och täta kontroller. Förskrivningsmönstret som framkommer
genom dessa indikatorer ger underlag för att på gruppnivå arbeta
med att förebygga oönskade läkemedelseffekter.

4. Basala hygienrutiner
Varje verksamhet har utsett 1 – 2 hygienombud som har fått
grundutbildning i hygienfrågor. Varje ombud ansvarar för att arbetskamrater på enheten hålls informerade i hygienfrågor. VästraGötalandsregionen ansvarar för kontinuerlig utbildning av nya hygienombud och fortbildning för befintliga hygienombud minst en
gång per år.
År

2017
2016
2015

Spritat
händerna
före
pat.nära
arbete
86%
86%
77%

Spritat
händerna
efter
pat.nära
arbete
97%
98%
89%

Använt
handskar

Använt
förkläde

Fri från
smycken

Uppsatt
hår

kortärmat

95%
95%
97%

70%
71%
71%

96%
97%
98%

98%
98%
98%

98%
98%
97%

Förbättringsområde föreligger framförallt gällande användning av
förkläde målet år 100% följsamhet till alla hygienkrav.

5. Läkemedelsavstämningar
Avstämningar görs på var och en som skrivs in i den kommunala
hälso- och sjukvården och där läkemedelsansvaret är övertaget av
kommunens hälso- och sjukvård. Därefter görs en avstämning/år
eller oftare om det finns behov. Ansvaret för att avstämningarna
utförs är delat mellan kommunen och primärvården men ligger i huvudsak på primärvårdsnivå.
Rutin för läkemedelsavstämningar grundad på gemensam överenskommelse mellan region och kommun har implementerats i kommunens hälso- och sjukvård och i samverkan med vårdcentralerna.
Läkemedelsavstämningar ska göras inom en månad på alla patienter där den kommunala hälso- och sjukvården övertagit ansvaret.
Därutöver görs läkemedelsavstämningar minst en gång/år eller oftare vid behov.
Alla patienter med övertaget läkemedelsansvar har fått en läkemedels-genomgång.

6. Tandvård och munhälsa
Patienter med stort omvårdnadsbehov har möjlighet att i sitt boende få munhälsobedömningar årligen av Folktandvården och även
nödvändig tandvård. Folktandvården har också en skyldighet att ge
baspersonalen utbildning i munhälsa.
Övrig munhälsobedömning under året görs enligt ROAGH. Bedömningarna registreras i Senior Alert.
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ÅR
2017
2016
2015

Intyg om nödvändig
tandvård
210
257
275

Antal JA
tackare
104
134
142

Utförd munhälsobedömning
81
93
107

7. Delegering
Vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter får utföras på delegation. För
att vara behörig att ta emot en delegering krävs reell kompetens.
Utbildningstillfällen för de arbetsuppgifter som delegeras till baspersonalen erbjuds regelbundet. Läkemedelshantering, skötsel av urinkateter, matning via sond, insulingivning och påsdialys är exempel
på hälso- och sjukvårdsinsatser som kan vara aktuella att delegera
till baspersonalen. Genomsnittligt antal delegeringar/sjuksköterska
är ca 20 stycken men kan variera över tid.

8. Lex Maria
Under 2017 har en anmälan enligt Lex Maria skickats till IVO gällande uteblivna läkemedelsdoser. IVO bedömde att vårdgivaren vidtagit adekvata åtgärder och avslutade ärendet utan ytterligare åtgärder.

9. Patientnämnden
Munkedals kommun hade inget ärende i Patientnämnden 2017
gällande frågor om vård och behandling.

10. Samverkan med andra vårdgivare
Samverkande sjukvård
Vision, mål och syfte med Samverkande sjukvård är att tillgodose
invånarens behov av god sjukvård, hitta rätt vårdnivå och att samordna de sjukvårdsresurserna som finns i invånarens närområde.
2017 utökades uppdraget, kommunal hemtjänst kan kontakta
hemsjukvårdens sjuksköterskor för råd och stöd vid akuta händelser, kvällar nätter och helger, gällande personer som inte är inskrivna i hemsjukvården.
Tabellen visar antal utförda insatser.
Uppdragsgivare
1177
Ambulanssjukvård
SOS Alarm IVPA
SOS Alarm MÄVA
IVPA avbrutet
Vårdcentral
Hemtjänsten
Totalt

Hemsjukvården
2015
5
2
21
0
0
1
29
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Hemsjukvården
2016
21
2
12
0
20
2
57

Hemsjukvården
2017
14
0
14
0
1
4
8
41
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Avvikelsehantering mellan VGR – Munkedals kommun finns för
uppkomna brister i samband med att patient byter vårdgivare.
Tre (3) avvikelser har kommit från länssjukvården gällande bemötande och brist i vårdplaneringsrutin. Avvikelserna är besvarade.
Från Munkedals kommun har skickats fyra (4) avvikelser till länssjukvården under 2017. Avvikelserna gällde följsamhet till vårdplaneringsrutin, brister i omvårdnad, bristande kommunikation och felaktiga läkemedel.
Munkedals kommun har skickat en (1) avvikelse till Ambulansverksamheten gällande bemötande.
Närsjukvårdsgrupp
Närsjukvårdsgruppen är en samverkansform mellan regionens och
kommunens samtliga vårdgivare som omfattar ett geografiskt område, Munkedals kommun. Under 2017 har fyra möten genomförts.
Nationell patientöversikt (NPÖ).
NPÖ ger möjlighet att läsa delar av länssjukvårdens journaler. I och
med att hemsjukvården får tillgång till patientuppgifter tagna direkt
ur journalen blir det en säkrare hantering i vård och behandling när
patienten byter vårdgivare. Det är sjuksköterskor, arbetsterapeuter
och fysioterapeuter som använder NPÖ.

11. Samverkan med patienter och närstående
Skyddsåtgärder för personer med kognitiv svikt. I samband
med bedömning om eventuella skyddsåtgärder finns möjlighet att
inhämta synpunkter och stöd från närstående. Den patientansvariga
sjuksköterskan är den som fattar beslutet.
Läkemedelsavstämningar. Närstående erbjuds att delta om patienten vill det eller inte själv kan delta.
Vård-skador och missförhållanden. Anhöriga informeras om anmälning sker enligt Lex Maria, och de ges också möjlighet att lämna
synpunkter. De blir också informerade om svar på anmälan som
skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Efterlevandesamtal ska erbjudas till alla vid anhörigs bortgång.
Vårdplanering. Närstående erbjuds delta i vårdplaneringar om
vårdtagaren vill att de ska vara med.

12. Klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter kan lämnas direkt till enheten eller i
kommunens gemensamma system för klagomål och synpunkter.
Ärendet lämnas till ansvarig chef, MAS eller verksamhetschef för
hälso- och sjukvård som efter samråd avgör vem som ansvarar för
utredning och vem som svarar anmälaren. Inkomna klagomål diarieförs i kommunen.
Inga klagomål har inkommit under 2017 gällande hälso- och sjukvård
Sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter görs av ansvarig chef, MAS eller verksamhetschef beroende på vilket område
synpunkten berör.
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Personalutbildning
Allmän palliativ vård.
Västra Götalandsregionen har arbetat fram en webbutbildning i allmän palliativ vård som kan användas ute i verksamheten.
Fortbildning hygien
Hygienombuden erbjuds fortbildning en ggr/år. Nya hygienombud
genomgår en grundutbildning, bestående av fem halvdagar.
Utbildning Läkemedel
All nyanställd personal erbjuds obligatorisk läkemedels och diabetesutbildning inför en eventuell delegering.
Förflyttningsutbildning
All nyanställd personal erbjuds obligatorisk utbildning i förflyttningsteknik.

Övergripande mål och strategier för kommande år
Palliativ registret
Registrera 70 procent i palliativ registret
Öka resultatet på de indikatorer som inte uppfyller målvärdet
Öka antal smärtskattningar, Abbey Pain-Scale
Senior alert
90 procent på särskilt boende ska ha en aktuell riskbedömning
för fall, undernäring trycksår och ROAG
Öka antalet riskbedömningar i hemtjänsten
BPSD
Minst en årlig skattning per person, med demenssjukdom som är
inskriven i hemsjukvården, oberoende av boendeform.
Avvikelser
Minska antalet fall
Minska antal läkemedelsavvikelse
Nattfasta
Mätning sker på alla särskilda boende under mars månad, målet är
att ingen person ska ha nattfasta längre än 11 timmar på särskilt
boende.
Medicintekniska produkter
Kontroll av medicintekniska rengöring och säkerhetskontroller ska
genomföras en gång per månad.
Basala hygienrutiner och korrekt klädsel
Öka följsamheten till basala hygienrutiner och uppfylla målet för
klädregler.
Dokumentation
Egenkontroll av dokumentation legitimerad personal, mars och oktober.
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Kommunstyrelsens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning.
Kommunstyrelsen preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar
med 3,868 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet mellan
nämnderna. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen där
nuvarande kommunstyrelsens ekonomiska ramar är fördelade till de nya
nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Kommunledningskontor
(Under KS)

Kommunstyrelsen (KS)

Budget
2018

49,914

Budget
2019

53,406

Plan
2020

53,406

Plan
2021

53,406

Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,5 mnkr för 2019 samt 2,05 mnkr för 2020.
Av de 1,0 mnkr är 1,5 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.

Kommunstyrelsen

Budget
2018
2,950

Budget
2019
1,500

plan
2020
2,050

plan
2021
0,550

Beredning
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16. Kommunstyrelsens budget 2019,
plan 2020-2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 89
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till Budget för
Kommunstyrelsen 2019, plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar
utifrån ny politisk organisation 2019.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Kommunstyrelsen budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-197

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Elisabeth Lindqvist Johnsson
Catarina Ross
Kristin Karlsson
Anna Josefsson

Kommunstyrelsens budget 2019 plan 2020-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Kommunstyrelsen 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån ny
politisk organisation 2019.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Kommunstyrelsen budget 2019 och planperioden 2020-2021.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Sammanfattning
Ram drift
Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
Kommunstyrelsen finns ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.
Kommunstyrelsen preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar med
3,868 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet mellan nämnderna.
Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i handlingen för nämnden.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Organisationen ska utgöras av
följande politiska organ;








Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd

Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya
organisationen.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är
fördelade till de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån
de nya nämnderna.
Nuvarande politisk org.
2018

Ny politisk organisation 2019

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Kommunledningskontor

Kommunstyrelsen (KS)

49,914

53,406

53,406

53,406

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,5 mnkr för 2019 samt 2,05 mnkr för 2020. Av de
1,0 mnkr är 1,5 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.
Mnkr
Kommunstyrelsen

Budget
2018
2,950

Budget
2019
1,500

plan
2020
2,050

plan
2021
0,550

Verksamhetsmål
Kommunstyrelsen föreslår 4 verksamhetsmål med indikatorer för året.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Dnr KS 2018-197

Kommunstyrelsens
Budget 2019
Plan 2020-2021

Nämnds beslut
Antagen i KS 2018-05-13 §?
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Sammanfattning
Ny politisk organisation 2019

Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk
organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande poltisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna beslutade inför
uppföljningen av budgeten 2019 utifrån nya nämnder.

Verksamhet
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsiktsplikt
över övriga nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolags
verksamhet. Styrelsen ska även bereda ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har en styr och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk förvaltning, personalpolitik
och uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning. Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som
personal-myndighet och ansvara för den egna förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet. Dessutom
ingår följande strategiska uppdrag på kommunstyrelsen;
Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Förvaltningens uppdrag blir
därför att;

Leda, samordna och utöva uppsikt utifrån de beslut om vision, mål och inriktning samt budget som
kommunfullmäktige beslutat

Leda och styra den egna förvaltningen och dess interna verksamheter

Leda och styra delegerade operativa verksamheter
I kommunstyrelseförvaltningen finns följande avdelningar som stöd till såväl kommunstyrelsen som till
övriga förvaltningar. Den består av kommunchef med en stab bestående av personalavdelning,
ekonomiavdelning och en administrativ avdelning och Löneenhet.
Personalenheten
Enheten kommer arbeta strategiskt med kommunens kompetensförsörjning.
En ökad konkurrens om arbetskraften råder på arbetsmarknaden, vilket innebär att Munkedal som
arbetsgivare behöver arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal. Men det
handlar också om att identifiera och dra nytta av organisationens befintliga kompetens. Heltidsuppdraget,
extratjänster, valideringsutbildningar är några exempel på uppdrag som kan vara en del av lösningen.
En fortsatt implementering och utveckling av ledarplattformen ger goda förutsättningar för ett hållbart
ledarskap och utgör en viktig del för att kunna nå effektiva verksamheter med ökad kvalitet och kontinuitet.
Ledarskapet är också en av nyckelfrågorna för att lyckas i frågan om sänkta sjuktal, ökad attraktivitet som
arbetsgivare.
En fortsätta utveckling med att digitalisera fler processer ska ske inom personalområdet. Effektiva processer
som minimerar administration ger förutsättningar för medarbetare och chefer att förbättra den verksamhet
som de är anställda inom.
Ekonomienheten
Då den nya organisationen träder i kraft 2019 ska enheten fokusera på att få ekonomiuppföljningen med
ledningsrapporteringen att fungera med så bra som möjligt. Målet är att, trots alla förändringar som görs, så
ska de nya nämnderna kunna ha bra ekonomiska beslutsunderlag för sin verksamhet. Under året kommer
enheten att fortsätta utveckla och förbättra våra system för verksamhetsuppföljning. Målet är att det ska bli
lättare för chefer att kunna följa upp sin verksamhet. Enheten ska göra en förstudie inför en upphandling av
ett nytt ekonomisystem. Om möjligt ska det samordnas med övriga SML-kommuner för att det på sikt ska
ge samordningsvinster för kommunerna. Fortsatt utveckla organisationen för upphandling och inköp så att
vi når uppsatta mål och ökar avtalstroheten. En del för att lyckas är att öka e-handeln med leverantörer och
kunder.
Administrativaenheten
Enheten kommer få ett utökat uppdrag enligt det nya förslaget till organisation med fler nämnder.
Utökningen beräknas kosta 2 mnkr för 2019. Administrativa processer knutna till nämnderna ska
digitaliseras i stor utsträckning. Det ska göra processerna effektiva och underlätta för förtroendevalda att
sköta sitt uppdrag. Under året kommer enheten delta och stödja det fortsatta införandet av e-arkiv i
kommunen. Enheten ska även stödja digitaliseringen av kommunens verksamheter. En av målsättningar är
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utöka service och tillgänglighet genom fler e-tjänster. Medborgarcentrum ska utvecklas för att kunna
hantera fler typer av frågeställningar och på det sättet öka kommunens tillgänglighet.
Kommunen ska öka sin närvaro på sociala medier för att stärka kommunens varumärke och
attraktionskraft. Även event som ”ljusfesten” ska utvecklas med samma syfte att stärka kommunens
attraktionskraft inte minst som besöksmål.
Näringslivsstrategin ska uppdateras under året. Funktionen ”en väg in” via en Företagslots, så att företagen
skall kunna bli lotsade i olika frågor kring sin verksamhet startade 2017 och under 2019 ska funktionen
anpassas och utveckla för att ge företagarna ett så bra stöd som möjligt.
För att underlätta nya etableringar och samordna insatserna har Samhällsbyggnadschefen och
Näringslivsutvecklaren infört månadsmöte kring Etablering. Om denna forma av dialog och stöd ger bra
resultat ska detta fortsätta under 2019.
På Utvecklingscentrum Munkedal ska de olika aktörerna som finns där få stöd i sin utveckling genom
koordinering och samverkan. Inriktningen ska vara att utveckla affärsidéer för att skapa tillväxt. Ett av
målen är att skapa ett Campus för företagsutveckling som är igång 2020. Under 2019 genomförs en översyn
av kommunens vision och mål för kommande mandatperiod. Arbetet med att implementera
barnkonventionen genom den beslutade handlingsplanen ska fortsätta under 2019. Handlingsplanen avser
perioden 2018-2019 och de analysverktyg som ska underlätta arbetet införs 2018.
Under 2019 ska arbetet med att lyfta fram folkhälsoperspektivet i alla kommunala processer fortgå. Till
exempel ska fler konsekvensbeskrivningar av folkhälsoperspektivet framgå av tjänsteskrivelserna i de
kommunala beslutsprocesserna.

Ekonomi
Ekonomisk översikt drift, Ramförslag

Nämndernas ram, mnkr

Plan

Plan

2018

2019

Kommunledningskontor

49,914
53,406
2,814
3,868
varav till KS förfogande
Summa ramförändring
-2,055
3,492
Varav löner/kapitalkostnad
0,203
Verksamhetsförändring
-1,889
3,492
Varav flytt av verksamhet
-0,369
Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år.

Plan

Plan

2020

2021

53,406
3,868

53,406
3,868

Tillkommande förändring 2019
Nr
1
2
3
4

Budgetår
Indexuppräkning Räddningstjänstförbundet enligt KPV
Tillfälligt kommunbidrag återställs till KS förfogande från Barn och Utbildning
(kulturskoleutredning) Prövas 2019
Ej kompensation för indexuppräkning och intäkter Netto
Utökning tjänster på administrativa 2,0 åa samt utökat ram till nya politiska
nämnder till följd av politisk omorganisation
Summa utökning

2019
0,438
1,054
0,537
2,000
4,029

Förslag till finansiering för att uppnå budgetbalans.
Nr Budgetår
4
Generell besparing på samtliga enheter inom KLK för finansiering av ej
kompenserad indexuppräkning

2019
-0,537
-0,537

Summa anpassning (åtgärder)
Summa balans

3,492

4
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Beskrivning av tillkommande förändring
1. Uppräkning av förbundsavgift Räddningstjänstförbundet (0,438 mnkr)
Budgeten för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ligger på kommunchefen. Enligt överenskommelse
med de två övriga ägarkommunerna har beslutats att förbundets budget ska räknas upp enligt KPV, för
2019 2,7 %. För kommunens del ökar kostnaderna med 0,4 mnkr. Den större delen av ökningen avser
tidigare ej budgeterade kostnader för pension.
2.

Tillfälligt kommunbidrag återställs till KS förfogande från Barn och Utbildning
(kulturskoleutredning) Prövas 2019 (+1,054 mnkr)

3. Ej kompensation för indexuppräkning (0,537 mnkr)
Uppräkning av kommunledningskontorets kostnader för 2019 uppgår till ca 0,5 mnkr för 2019.

4. Utökning tjänster administativa enheten (2,000 mnkr)
Administrativa enheten kommer behöva utökning av 2,0 åa (1,1 mnkr) för att möta den nya politiska
organisationen med fler nämnder. Fler nämnder genererar även ökade kostnader för sammanträden och
fasta ersättningar. En grov beräkning har gjorts att utöka budgeten för nämnderna med 0,9 mnkr. Dock är
inte utredningen av arvodesersättningar klar. Arvodesberedningen arbetar med ett förslag. Så 0,9 mnkr kan
eventuellt ändras efter att utredningen är klar. Nämndernas budget för den politiska delen, delas ut till
respektive nämnd från kommunledningen.

Risk och konsekvensbeskrivning
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning.
5.

Minska budget för kompetensutvecklning (Ej kompensation för indexuppräkning (-0,537
mnkr)
Uppräkning av kommunledningskontorets kostnader för 2019 uppgår till ca 0,5 mnkr. Att kompensation inte
fördelas ut inom kontoret innebär att kostnader måste minskas på andra poster. Dessa poster kommer att
handla om lägre kostnader för kompetensutveckling. Varje enhetschef gör en bedömning.
Vilka enheter berörs? Samtliga
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Varje enhet
Riskbedömning för brukare och personalen
Vilka risker innebär ändringarna? Inga för brukare, Lägre kompetensutveckling för personal.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: Inga
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Resultatbudget
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar.

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2018
1,659
-49,868
-1,705
-49,914
49,914
0

Budget
2019
1,659
-53,360
-1,705
-53,406
53,406
0

Plan
2020
1,659
-53,360
-1,705
-53,406
53,406
0

Plan
2021
1,659
-53,360
-1,705
-53,406
53,406
0

Budget
2018
0,250
0,200
2,500
0,000
0,000
0,000
2,950

Budget
2019
0,250
0,250
0,000
0,600
0,250
0,150
1,500

Plan
2020
0,250
0,050
0,000
1,500
0,250
0,000
2,050

Plan
2021
0,250
0,050
0,000
0,000
0,250
0,000
0,550

Investeringsbudget
Nämndernas ram, mnkr
DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER
UPPFÖLJNINGSSYSTEM
UTBYTE PC
NYTT EKONOMISYSTEM/FAKTURA
FÖRÄNDRAD DOKUMENTHANTERING
INVENTARIER SAMMANTRÄDESRUM
Summa

Beskrivning av investeringar per projekt
Kommunledningskontor 1,500 mnkr
Data- och nätverksprodukter (0,250 mnkr): Investeringen avser främst nätverksprodukter för
datakommunikation. Det större antalet datorer och kraven på snabbare datakommunikation tillsammans med
allt större datamängder kräver investeringar i nätverksprodukter för både för luft- och trådbunden ITkommunikation. Utbyggnaden görs löpande när behov uppstår. Det finns idag ett särskilt utbyggnadsbehov
av nätverk i kommunens äldreboenden.
Beslutsstöd Uppföljningssystem (0,250 mnkr): Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene.
Upphandling ekonomisystem (0,600 mnkr): Ekonomisystemet måste upphandlas, engångskostnaderna i
samband med bytet redovisas som investeringar. Investeringen beräknas starta 2019 och avslutas 2020.
Förändrad dokumenthantering (0,250 mnkr): Fortsatt digitalisering av administrativa processer.
Inventarier sammanträdesrum (0,150 mnkr): Nya möbler och digital utrustning.
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Verksamhetsmål
Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare
resultatsmål (nämndsmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas
nu verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen har brytit ned ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål och
föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer.
Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som nämnden
antar i december.
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål
med detaljerade mål i verksamheten
2.4 Verksamhetsmål: Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska
energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt
främja klimatsmarta transporter och kommunikation.
Indikatorer
Energianvändningen från kommunens egna transporter skall minskas
med 5 % utifrån 2009 års siffror. Slutredovisning 2020-01-01
15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för
transporter ska komma från förnybara källor.

År
2019
Mål

2019
Utfall

-3,0%
-10,0%

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling
5.5 Verksamhetsmål KLK: Utarbeta en plan för att marknadsföra
Munkedal som en attraktiv kommun
Indikator
Färdigställd handlingsplan
Uppföljning av handlingsplan

År 2019

x

5.6 Verksamhetsmål KLK: Utveckla och stärka det lokala näringslivet
Indikatorer
Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi
(2017)
Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017)
Uppföljning av handlingsplan

År 2019
Mål
Utfall

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

År 2019
Mål
Utfall

x
x

Framtid
Inför kommande år kommer prioritering att ske på uppdatering av kommunens styr- och ledningssystem
och samordning av kvalitetsarbetet i kommunen. I samband med det ska också översyn av policy och
styrdokument ske. Stort fokus på att minska ohälsan kommer att drivas från personalavdelningen. Digitala
rutiner kommer att utvecklas bl a för ärendehandläggning, arkiv samt e-tjänster. Arbetet med att
säkerhetsklassa digitala system kommer att påbörjas. Medborgarcentrums servicefunktion mot allmänheten
ska utvecklas.
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§ 90

Dnr: KS 2018-200

Välfärdsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning.
Välfärdsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar
med 0,0127 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för volymförändring
i resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk org. 2019

Sektor Omsorg
(Under KS)

Välfärdsnämnden (VFN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

224,353

224,480

218,930

213,930

En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 samt 0,800 mnkr för 2020.
Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den
ökade driftkostnaden för planperioden.

Välfärdsnämnd

Justerandes sign

Budget
2018
0,800

Budget
2019

1,000

plan
2020
0,800

plan
2021
7,100

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

Forts § 90
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16. Budget 2019,
plan 2020-2021 för Välfärdsnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Välfärdsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar
utifrån ny politisk organisation 2019.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Välfärdsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Välfärdsnämndens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-200

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Elisabeth Lindqvist Johnsson
Catarina Ross
Kristin Karlsson
Anna Josefsson

Välfärdsnämndens budget 2019 plan 2020-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Välfärdsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån ny
politisk organisation 2019.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Välfärdsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Välfärdsnämndens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Sammanfattning
Ram drift
Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
Välfärdsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.
Välfärdsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar med
0,0127 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för volymförändring i
resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i handlingen för nämnden.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Organisationen ska utgöras av
följande politiska organ;








Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd

Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya
organisationen.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är
fördelade till de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån
de nya nämnderna.
Nuvarande politisk org.
2018

Ny politisk organisation 2019

Sektor Omsorg

Välfärdsnämnden (VFN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

224,353

224,480

218,930

213,930

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 samt 0,800 mnkr för 2020. Av
de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.
Mnkr
Välfärdsnämnd

Budget
2018
0,800

Budget
2019

1,000

plan
2020
0,800

plan
2021
7,100

Verksamhetsmål
Välfärdsnämnden föreslår 6 verksamhetsmål med indikatorer för året.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24

Inga ytterligare konsekvenser

Rickard Persson
Sektorchef Omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Dnr KS 2018-200

Välfärdsnämndens
Budget 2019
Plan 2020-2021

Nämnds beslut
Antagen i KS 2018-05-13 §?
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Sammanfattning
Nämnden har sen lång tid tillbaka ett underskott gentemot budget och redovisade ett underskott på -23,3
mnkr 2017. Då stora effektiviseringskrav finns på nämnden innebär det att de effektiviseringar som görs
inte syns då effektiviseringskravet är större än de effekter som nämnden lyckats genomföra. Nämnden har
under två år genomfört flertalet åtgärder för att minska utfallet vilket lett till minskade kostnader, dock har
effektivitetskraven på Vård och äldreomsorgen och IFO gjort att nämnden inte kommit i fas gentemot
budget. Planen för 2020 och 2021 är fortfarande baserade på siffror som togs fram 2016 och är därför svåra
att beräkna och planera för. Målet att komma ner till 0 i avvikelse mot nettostandardkostnader på Vård och
äldreomsorgen ser nämnden som ett mål som blir svårt att nå med de nuvarande politiska beslut som finns.
För att nå målet krävs en strukturförändring, inte bara på nämndens vård och omsorgsboende utan även
inom ordinärt boende. Hemtjänstbrukare måste centreras och för att kunna göra det krävs förutsättningar
på bostadsmarknaden vilket inte finns idag. För att nå målet behövs beslut om att erbjuda heltidstjänster
och att inte ha delade turer omprövas. Beslut som också behövs omprövas är de utbildningskrav som finns
på avdelningarna. Enligt senaste benchprognosen 2017 ligger Munkedal lägst i norra Bohuslän vilket visar
på att vi ligger i paritet med de strukturella kostanderna inom det geografiska området. Det område där vi
konkurerar om samma medarbetare och delar övriga förutsättningar.
Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk
organisation med anpassad förvaltningsorganisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten
som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna beslutade inför
uppföljningen av budgeten 2019 utifrån nya nämnder.
Utmaningar
Inför de kommande åren står förvaltningen inför stora utmaningar.

Demografiska förändringar – Kopplat till en resursfördelningsmodell

Omfördelningsbeslut- lägre verksamhetskostnader (uppdrag)

Verksamhetens nettokostnader – höga framförallt inom Äldreomsorg, IFO

Kommande investeringsbehov – hur kombinerar vi det med krav på egenfinansiering av
investeringsutgifter

Verksamhetsbeskrivning
Välfärdsnämnden samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och familjeomsorg och Stöd under
sig. Nämndens primära uppdrag är att ta ett samlat grepp kring de utmaningar socialtjänsten står inför och
lever med.
Nämnden ansvarar för:

Kommunal vård- och omsorgsverksamhet

Kommunal hälso- och sjukvård (HSL)

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL)

Biståndsfrågor enligt SoL

Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering

Familjerådgivning som åvilar kommunen

Integration (verkställighet)

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Samverkan mellan olika vårdgivare

Tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak

Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV)
Förvaltningen ska stödja välfärdsnämnden i dess uppdrag att erbjuda vård- och omsorgsfrågor, individ och
familjeomsorg samt stöd och särskild service. Förvaltningen leds av förvaltningschef. Förvaltningarna ska
ansvara gentemot nämnd för att politiska beslut genomförs och följs upp samt tillser att åtgärder genomförs
i enlighet med kommunens beslutade styrdokument och utifrån lagar.
Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL
(socialtjänstlagen), familjebehandling och missbruksvård samt verksamhet i samverkan med primärvård
såsom ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen består av en avdelningschef, 1:sekreterare,
socialsekreterare, familjebehandlare och kuratorer
Avdelning stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri,
integration och arbetsmarknadsenheten. Avdelningen består av en avdelningschef och fem enhetschefer.
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Avdelning Vård & omsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, kommunal
rehabilitering, hjälpmedel, dagverksamhet, anhörigstöd samt särskilda boende för äldre. Avdelningen leds
av avdelningschefen och dess enhetschefer.

Ekonomi
Ekonomisk översikt drift, Ramförslag
Budget

Plan

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

224,353

224,480

218,930

213,930

Avd. stöd

50,078

50,078

50,078

50,078

Avd. Individ och familjeomsorg

46,457

46,457

45,907

45,907

Avd. vård o äldreomsorg

84,750

84,877

79,877

74,877

Avd Sektorsledning

43,068

43,068

43,068

43,068

Summa Ramförändring Omsorg

-7,583

0,127

2,233

0

Verksamhetsförändring*

-5,995

0

Effektivisering

-2,000

-2,000

Varav flytt av verksamhet

-1,815

0

Resursfördelning

-0,006

2,127

Nämndernas ram, mnkr
Välfärdsnämnden

Varav löner/kapitalkostnad

Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år.

Tillkommande förändring 2019
Nr
1
2
3

Budgetår
Prisuppräkning för indexuppräkning
Kompensation resursfördelning älderomsorg befolkningsförändringar
Verksamhetsutökning, Chef i beredskap
Summa utökning

2019
0,669
2,127
0,300
3,096

Nr
4

Budgetår
Effektivisering inom äldreomsorgen. Omfördelningsbeslut Resursfördelning
Äldreomsorg avsätts till volymbuffert för resursfördelning
Anpassning för indexuppräkning och intäkter Netto
Anpassning för verksamhetsutökning av Chef i beredskap
Effektiviseringsmål IFO sänka nettokostnaderna*
Summa anpassning (åtgärder)

2019

5
6
7

Summa justerat kommunbidrag

-2,000
-0,669
-0,300
0
-2,969
0,127
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Beskrivning av tillkommande förändring
1. Prisuppräkning (0,669 mnkr)
Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter ska göras, vilka uppgår till 0,669 mnkr för år 2019. Dessa
kompenseras inte centralt utan får finansieras inom nämndens ram.
2. Resursfördelning justering kommunbidrag utifrån befolkningsförändringar (2,127 mnkr)
Äldreomsorgens kommunbidrag justerats utifrån SCB befolkningsprognos i början av april 2018. Denna
utökning gör att vi kan behålla en täthet på 0,63 dag/kväll och 0,14 natt.
3. Verksamhetsutökning, Chef i beredskap (0,300 mnkr)
För att kunna erbjuda välfärdsnämndens chefer ett hålbart ledarskap och medarbetarskap behöver nämnden
en organisation som gör att chefer kan vara lediga på helger och andra ledigheter. Detta innebär att
cheferna inte behöver ligga i en ständig obetald beredskap.

Risk och konsekvensbeskrivning
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning
4. Omfördelningsbeslut Resursfördelning Äldreomsorg 2019 (-2,000 mnkr)
Vård och äldreomsorgsavdelningen har påbörjat ett viktigt strategiskt arbete och genomför flera stora
förändringar i syfte att hålla nettokostnadsökningen på en låg nivå.
Avdelningen ser därför stora svårigheter att kortsiktigt genomföra ytterligare effektiviseringar och befarar
att om ingen kompensation ges för volymökningar kommer strävan efter budgetbalans ske på bekostnad av
kvalitén i verksamheten och personalens arbetsmiljö.
För att anpassa efter omfördelningsbeslutet behöver tätheten på boendena dras ner från 0,63 till 0,61
dag/kväll. Detta ger en sänkning med -2 mnkr. Omedelbara konsevenser blir att inte kunna erbjuda
heltidstjänster och återgång till delade turer. Detta kräver att de befintliga politiska beslut inom området
omprövas.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Medarbetare i äldreomsorgen
Riskbedömning för brukare
De som är demenssjuka får inte tillräckligt med stöd, vård och omsorg. Personalen har ingen möjlighet att
ha tillräcklig uppsikt och vårdtagarna, vilket skapar oro, otrygghet på enheten. Personalen har också svårt
att ha koll om någon lämnar boendet och kanske inte hittar tillbaka. Även om det finns dörrlarm hinner inte
personalen agera omedelbart. Sociala aktiviteter, utevistelse mm får stå tillbaka, de beslutade
kvalitetsnivåerna i äldreomsorgen måste förändras.
Riskbedömning för personalen
Att inte hinna med att ge den vård och omsorg som de boende behöver och har rätt till skapar stress och
känsla av otillräcklighet. En ökad arbetsbelastning och en otrygg arbetssituation. Genom att inte ha
tillräckligt med personal är det svårt för personalen att hantera situationer när boende är oroliga eller
aggressiva vilket kan leda till ökade hot- och våldssituationer. Med för låg bemanning saknas förutsättningar
att kunna utföra ett professionellt arbete. Känsla av otillräcklighet bidrar till ökad psykisk belastning som
tillsammans med andra påfrestningar som stor arbetsmängd, tidspress, otydliga förväntningar och krav
leder till ökad ohälsa och sjukskrivningar. Sämre scheman för personalen med bla delade turer för att täcka
helger och kvällar. Sämre scheman gör det i princip omöjlig att erbjuda heltidtjänster för personalen, risk
för utökat behov av helgarbete (arbeta 3 av 5 helger).
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande dokumentation,
deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa boendemiljön för att underlätta för
personal och boende (förutsätter mer offensivt och snabbare arbete med en förändrad boendestruktur).
Trygghetskameror för att förbättra överblickbarheten och tillsyn på boendet. Införa delade turer, utöka
helgarbetet och se över kvalitetsnivåerna.
5. Besparing indexuppräkning (-0,669 mnkr)
Kompensation för prisökningar blir inte ramhöjande vilket innebär att nämnden måste effektvisera bort de
prisökningar som verksamheten räknar upp. Då vi inte har lyckats att sänka antalet placeringar för att
jämna ut indexutökningen finns det en risk att detta genererar personaleffektivseringar.
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Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande dokumentation,
deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa boendemiljön för att underlätta för
personal och boende (förutsätter mer offensivt och snabbare arbete med en förändrad boendestruktur).
Trygghetskameror för att förbättra överblickbarheten och tillsyn på boendet. Införa delade turer, utöka
helgarbetet och se över kvalitetsnivåerna.
6. Chef i beredskap (-0,300 mnkr)
Många verksamheter inom sektor omsorg drivs dygnet runt alla årets dagar. Det finns idag inget reglerat när
det gäller arbetsmiljöansvaret under kvällar, nätter och helger för verksamheterna för äldre,
funktionsnedsatta, hälso-och sjukvård och integration.
Arbetsmiljöverket menar att alla arbetstagare ska veta vem dom ska vända sig till när man behöver stöd
och vägledning i arbetet. Även inspektionen för vård och omsorg (IVO) påpekade samma brister vid en
inspektion 2016 inom LSS och HVB, att socialförvaltningen inte klargjort ansvarsfördelning på obekväm
arbetstid. Detta kommer vi då behöva att frångå.
Riskbedömning för brukare:
Personalen har ingen möjlighet att ha tillräcklig uppsikt om vårdtagarna, vilket skapar oro, otrygghet på
enheten. Personalen har också svårt att ha koll om någon lämnar boendet och kanske inte hittar tillbaka.
Även om det finns dörrlarm hinner inte personalen agera omedelbart. Sociala aktiviteter, utevistelse mm får
stå tillbaka, de beslutade kvalitetsnivåerna i äldreomsorgen måste förändras.
Riskbedömning för personal:
Att inte göra en satsning på chef i beredskap, innebär att det för medarbetare inom Vård och omsorg och
Stöd, inte kommer finnas en chef att kontakta när som helst på året. Arbetsmiljömässigt innebär det att
medarbetarna inte får tillgång till arbetsledning dygnet runt och att förvaltningens enhetschefer inte längre är
tillgängliga när de är lediga för att hantera akuta händelser utanför ordinarie arbetstid.
Det innebär vidare att vid en akut händelse där en uppkommen situationen inte kan lösas, utifrån de riktlinjer
och rutiner som redan finns, får medarbetaren inget stöd och råd från en chef.
Om inte pengarna tillskjuts kommer nämnden behöva prioritera på annan verksamhet. Se riskbedömning för
brukare.
7. Effektiviseringsmål IFO sänka nettokostnaderna
Kommunfullmäktige har upprättat ett finansiellt verksamhetsmål riktat till Individ och familjeomsorgen då
kostnaderna ökat rejält under åren och utifrån att verksamheten upprättade åtgärdspunkter för att sänka
nettokostanderna. Utgångspunken var år 2015 då nettokostaden var på 51,6 mnkr för budget 2017 och att
man succesivt skulle arbeta ner kostnaderna framåt för att närma sig liknande kommuners standardkostnad.
Utfallet 2017: en minskning av nettokostnaderna med 3%. Utfallet blev 54,5 mnkr och målet var 51,6. En
avvikelse på 2,9 mnkr. Det innebär att inför 2018 så aviseras en minskning av nettokostnaderna dock inte
fullt ut mot målet. Uppföljningarna under 2018 får visa hur det går och med de åtgärder som har gjorts.
Nämnden anser att det skulle bli allt för tuffa konsekvenser för avdelningarna Vård och äldreomsorg och Stöd
att bära IFO underskott gentemot budget. Nämnden har presenterat en prognos på hur lång tid det kommer
att ta innan IFO ligger i fas med antal placeringar och dess åtgärder. Det finns ingen snabb lösning på
problematiken med antal placerade barn utan det kommer vara en tuff post för kommunen under en lång tid
framöver. Om inte nämnden kompenseras i budgeten för ovan post kommer avdelningarna Vård och
äldreomsorg och Stöd drabbas vilket kommer leda till kraftiga kvalitetssänkningar på annan målgrupp såsom
äldre och funktionsnedsatta.
Som tabellen nedan visar så stämmer inte budget mot mål. Målet bör därför justeras samt budget gällande
kostnader för placeringar och ekonomiskt bistånd.

År (tkr)

2014

2015

2016

Utfall IFO
Budget IFO
Diff utfall mot budget

40 250
28 510
-11 740

51 568
33 737
-17 831

55 938
41 808
-14 130

28%

8%

-3%

-3%

11 318

4 370

-1 466
51 600
-2 872

-1 808
46 900
-5 764

Ökning mellan åren % utfall
Ökning mellan åren kostnader
utfall
KF MÅL: Minska nettokostnad IFO.
Måluppfyllelse
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2017

2018
prognos
54 472
52 664
44 597
46 457
-9 875
-6 207

2019

46 457
46 457

42 900
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Resultatbudget
Budget
2018

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens
Resultat
Kommunbidrag

Budget
Plan 2020 Plan 2021
2019

40,298

40,298

40,298

40,298

-263,796

-263,923

-258,373

-253,373

-0,855

-0,855

-0,855

-0,855

-224,353

-224,480

-218,930

-213,930

224,353

224,480

218,930

213,930

0

0

0

0

Årets Resultat

Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar .

Investeringsbudget
Nämndens ram
2308 ÄO ARBETSTEKN
HJÄLPMEDEL
2333 GEM INVENTARIER ÄO

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Plan 2021

250

150

150

150

1100

300

300

300

2335 ÄO LARM

326

100

100

100

2336 Inv MuSoLy Magna Cura

600

100

100

100

2333 INVENTARIER

100

100

100

100

2333 INVENTARIER

50

50

50

Nya inventarier för struktur nytt boende
Automatisera administrativa
manuellaprocesser
Alla projekt inom Omsorg

50
6315

200
2426

1000

800

7115

Beskrivning av investeringar per projekt


Arbetstekniska hjälpmedel (0,150 mnkr):
Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg.



Gemensamma inventarier (0,450 mnkr):
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden (0,300) och inom Stöd (0,100)
och IFO (0,050 mnkr).



Verksamhetssystem (0,100 mnkr):
Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna Cura.



ÖO larm (0,100 mnkr):
Dörrlarm, passagelarm samt så kallade hotellås. Investeringen får göras i takt med den pågående
och planerade strukturförändringen av kommunens äldreboende.



System för automatiserade administrativa manuellaprocesser (0,200 mnkr):
Digitalisering av biståndsbedömningar. Nyinvestering.



Nytt äldreboende inventarier för 65 platser (6,315 mnkr) plan år 2021:
Beräkningen är baserad på lägenheter,gemensamhetsutrymmen, personalytor, rehab,
hemtjänstlokal, it struktur, SSK lokaler. Investeringen uppskattas bli år 2021. Investeringen ligger
under Välfärdsnämnden. Nya lokaler ligger i Samhällsbyggnads investeringsbudget.
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Verksamhetsmål
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare
resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu
verksamhetsplaner. Välfärdssnämnden har brutit ned två av kommunfullmäktiges inriktningsmål och föreslår
nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under
hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som nämnden antar i
december.

Verksamhetsmål
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade mål i
verksamheten
2.1 Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via
utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se
demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling.
Indikatorer
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter som kan
skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara slutförd 2020-01-01.
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de
kommunala verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).

År 2019
Mål
Inventering
slutförd
50%
25%
50%

Inriktningsmål: 4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd
som behövs, när det behövs och utifrån behov
4.1 Verksamhetsmål VFN: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i
omsorgsnämnden
Indikatorer
Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst (exkl. pension)
Framtagande av plan
Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget
Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016)
4.2 Verksamhetsmål VFN: Verkställighet ska i första hand bestå av
hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största mån undvikas
Indikatorer
Antal köpta vårddygn

År 2019
Mål
10%
klar
90%
-20%
År 2019
Mål
-20%
(2018)

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

År 2019
Mål
4 st

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

År 2019
Mål
10 st

4.5 Verksamhetsmål VFN: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär
försörjningsstöd och medborgare som har en insats inom nämnden. Sysselsättning ska ske
genom samverkan mellan kommunens olika nämnder.
Indikatorer
Antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie kommunala
verksamheten
Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal praktikplatser
Antal OSA-anställningar
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet- deltagare som börjat arbeta
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År 2019
Mål
10 pers.
60 st
15 st
20%
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Framtid
Nämnden står inför en utmanande framtid inom samtliga områden. Den sociala omsorgen förväntas bli mer
utmanande och allt mer nyckfull i framtiden. Vi ser ett tydligt behov av att göra förändringar för att möta
upp de konstnadseffektiviseringar som krävs med nuvarande intäkter. Vi kommer inte kunna att bibehålla
den kvalitet som förväntas av både medborgare och stat detta samtidigt som vi står inför utmaningar iform
utav att rekrytera ny personal och att göra nämndens arbete attraktivt.
Vi lever redan i dag och kommer framgent att bli än mer påverkade av det svåra rekryteringsläge som
råder. Nämnden har många av de yrkesgrupper som är extra utsatta för rekryteringskonkurrens. Redan idag
saknas flera medarbetare och behovet kommer att öka under de närmaste åren, detta samtidigt som flera
av våra medarbetare kommer att gå i pension. Vissa verksamheter kommer att expandera samtidigt som
andra kommer effektiviseras under de närmaste åren vilket gör att nämnden kommer behöva medarbetare
som både har ett stort engagemang och hög kompetens. Tidigare år har det varit möjligt att rekrytera via
annons och urvalet har varit stort. Numera har urvalet minskat drastiskt och kraven på arbetsplatsen och
arbetsgivare är högre och kommer att öka i takt med att färre och färre väljer att arbeta emot nämndens
målgrupper.
Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning för inte bara nämnden utan hela kommunen under flera
år framåt. Barn utan vårdnadshavare har minskat men prognoserna gällande övriga människor på flykt
minskar inte. Det kommer att bli viktigt att konstruera plattformar som möjliggör för människor att komma
in på arbetsmarknaden och få möjlighet till självförsörjning i stället för en tillvaro grundad på våra
försäkringssystem. Nya arbetssätt för att hitta möjliga insteg för att nå arbetsmarknaden behöver utvecklas
i samverkan mellan stat och kommun, detta för att kunna etablera nya former av stöd för personer inom
målgruppen. Vi behöver skapa nya arbetsformer i syfte att tydligare kunna stötta personer med behov av
sysselsättning och/eller stödja till ordinarie arbetsmarknad. Vi ser samtidigt att en kostnadsökning kommer
att ske inom området samtidigt som den statliga ersättningen minskar. Prognoserna som finns idag gör
gällande att intäkten från staten inte kommer att täcka den totala kostnaden som kommunen har för att
bedriva grundläggande integrationsarbete. Vi ser även att våra sociala försäkringssystem påverkas redan
nu. De flyktingar som kom tidigt i processen har inte längre etableringsersättning från staten och
kostnaderna kommer med all sannolikhet landa på kommunerna i form av ökade kostnader för
försörjningsstöd. Nämnden har redan gjort vissa anpassningar men utmaningen ligger i att kunna anpassa
verksamheten efter ersättningarna som staten ger och samtidigt ge den vård och omsorg som krävs.
Det är viktigt att det arbete som påbörjats med att förändra och utveckla boendestrukturen inom
äldreomsorgen fortsätter för att klara framtidens behov. Detta innebär att det blir en kedja av åtgärder och
anpassningar samt en hel del lokal- och personalförändringar i verksamheterna. Men strukturförändringen i
äldreomsorgen handlar inte bara om vård- och omsorgsboende, det handlar även om att skapa bra och
tillgängliga bostäder för äldre som t.ex seniorboende och trygghetsboende men också fler mötesplatser.
Detta är viktigt för att kostnadsdämpa den äldre-bom som förvänta slå till om ett par år. För utan bra
bostäder för äldre så kommer allt fler hamna i ett behov av den absolut dyraste och mest resurskrävande
boendeformen, ett vård och omsorgsboende, är dessa dessutom omoderna och resurskrävande slår det
extra mot en redan hårt beslastad ekonomi.
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Dnr: KS 2018-198

Barn- och utbildningsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning.
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 3,304 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för
volymförändring i resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk org. 2019

Sektor Barn- och utbildning
(Under KS)
Barn- och utbildningsnämnd

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

217,381

207,869

207,869

207,869

En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,000 mnkr för 2019 samt 2,000 mnkr för 2020.
Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den
ökade driftkostnaden för planperioden.

Barn- och utbildningsnämnd

Justerandes sign

Budget
2018
1,700

Budget
2019
1,000

Utdragsbestyrkande

plan
2020
2,000

plan
2021
1,600
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

Forts § 91
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16. Budget 2019,
plan 2020-2021 för Barn- och utbildningsnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Barnoch utbildningsnämnden 2019 plan 2020-2021 med
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Barn- och utbildningsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Barn- och utbildningsnämndens
förslag till verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-04-16

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-198

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Elisabeth Lindqvist Johnsson
Catarina Ross
Kristin Karlsson
Anna Josefsson

Barn- och utbildningsnämnden budget 2019 plan
2020-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Barn- och
utbildningsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån ny
politisk organisation 2019.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för Barn- och
utbildningsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Sammanfattning
Ram drift
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och
genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för Barnoch utbildningsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och
konsekvensanalys.
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 3,304 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för
volymförändring i resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i
handlingen för nämnden.

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

101

Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Organisationen ska utgöras av
följande politiska organ;








Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd

Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya
organisationen.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är
fördelade till de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån
de nya nämnderna.
Nuvarande politisk org.
2018

Ny politisk organisation 2019

Sektor Barn- och utbildning

Barn- och utbildningsnämnd

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

217,381

207,869

207,869

207,869

Ram investering
En genomgång
av
investeringsbehovet för
framtiden visar på
totala
investeringsutgifter motsvarande 1,000 mnkr för 2019 samt 2,000 mnkr för 2020. Av
de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.
Mnkr
Barn- och utbildningsnämnd

Budget
2018
1,700

Budget
2019
1,000

plan
2020
2,000

plan
2021
1,600

Verksamhetsmål
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för året.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24

Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen Ringi
Sektorchef barn- och utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Dnr KS 2018-198

Barn och
Utbildningsnämnden
Budget 2019
Plan 2020-2021

Nämnds beslut
Antagen i KS 2018-05-13 §?
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Verksamhetsbeskrivning
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för:








Förskole- och fritidsverksamhet
Grund-, sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare
(SFI)
Elevhälsovård
Tillsynsansvar för friförskola
Dagbarnvårdare
Skolskjutsverksamhet
Huvudmannaskap för förskola och skola

Barn- och utbildning – Kultur- och Fritidsförvaltningen ska stödja barn- och utbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden i dess uppdrag att erbjuda barn- och utbildnings-verksamhet samt verksamhet
inom kultur- och fritidsområdet. Förvaltningen leds av en förvaltningschef från 1/1-2019.
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Ekonomi
Ekonomisk översikt drift, Ramförslag
Nämndernas ram, mnkr
Barn- och utbildningsnämnd
Summa Ramförändring
Varav kapitalkostnad
Verksamhetsförändring
Resursfördelning
Varav flytt av verksamhet

Plan

Plan

Plan

Plan

2018
217,381

2019
207,869
3,304
1,115
1,258
2,046
*-12,816

2020
207,869

2021
207,869

Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år.
* Verksamhet för Kultur och Fritid flyttad från BoU till egen nämnd 1/1/2019.

Tillkommande förändring 2019
Nr

Tillkommande förändringar

2019

1 Prisuppräkning köp av skolplatser

1,000

2 Resursfördelning

2,046

3 Moduler

1,200

4 Hedekas; 850 tkr löneökn + 1,0 tjänst extra 600 tkr, halvår jan-juni
Skolgång för asylsökande som inte börjat gymn innan 18 år (beräknat på 5
5
elever)
6 Nytt avtal Naturbruk: Ökad kostn inomläns fristående (beräknat på 5 elever)

0,725

Summa prioriterade utökningar
Nr Förslag till anpassningar till prel.ram och omprioriteringar
7 Anpassning för prisuppräkning 2019: Generell spar på enheterna
8 Utökning av vht nr 4-6 ovan
Summa anpassning av ram
Summa balans

0,625
0,600
6,196
2019
-0,942
-1,950
-2,892
3,304
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Beskrivning av tillkommande förändring
1.

Prisuppräkning köp av skolplatser (1,0 mnkr)
De externa köpta skolplatserna indexuppräknas.

2.

Resursfördelning utifrån demografi prognos 2018 för budget 2019 (2,046 mnkr)
Utifrån beräkning av förändring av elever i de olika målgrupperna har nämnden tilldelats 2,046 mnkr i
utökning av ram från kommunfullmäktiges volymbudget.

3.

Moduler (1,200 mnkr)
3 enkla moduler på Munkedalsskolan och Brukskolan till en kostnad om 340 tkr/år. 4 moduler inkl
klassrum, vatten, avlopp, toalett och grupprum till en kostnad om 852 tkr/år.

4.

Hedekas (1,450 mnkr)
850 tkr avser lönetillägg för lärare och rektor enligt tidigare beslut. 1,0 tjänst extra, 600 tkr, till
förstärkta åtgärder för elever som halkat efter uifrån tidigare situation.

5.

Skolgång för asylsökande som inte börjat gymn innan 18 år (0,625 mnkr)
Konsekvens av politiskt beslut i KS maj 2018 om huruvida kommunen bekostar asylsökande elevers
skolgång som inte påbörjat gymnasiet innan 18-års ålder. Ingen ersättning utgår från staten för dessa
elever.

6.

Nytt avtal Naturbruk (0,600 mnkr)
Beräknad ökad kostnad för elever som läser på fristående naturbruksgymnasium inom Västra Götalands
kommunen enligt nytt avtal. Regionens Naturbruksgymnasier är förlagda i regionens centrala delar. En
friskola är etablerad i Dingle och en etableras inom kort på Nuntorp i Brålanda. Antagandet bygger på
att kommunens elever som önskar gå på Naturbruksprogram väljer närliggande alternativ.
Kostnadsberäkningen avser ett antagande om 5 elever.

Risk och konsekvensbeskrivning
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning
7. Anpassning för prisuppräkning 2019 (-0,942 mnkr)
För att kunna kompensera prisuppräkningar under 2019 föreslås ett generellt spar på enheterna 0,46 %.
Riskbedömning för brukare
Den ekonomiska medvetenheten är av tradition mycket hög inom Barn och Utbildning och denna besparing
kommer inte direkt att påverka brukarna det vill säga eleverna i någon högre utsträckning. Indirekt kan det
på sikt påverka då verksamheterna måste begränsa till exempel kompetensutvecklingskostnader eller
personalbefrämjande insatser.
Riskbedömning för personalen
Sämre förutsättningar när det gäller personalbefrämjande åtgärder och kompetensutvecklingsinsatser. Fler
som söker sig från kommunen som arbetsplats.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
I större utsträckning inventera och använda intern kompetens i fortbildningssyfte. Ansöka om stadsbidrag
för kompetenshöjande insatser.
8. Utökning av vht nr 4-6 ovan. (-1,950 mnkr)
Neddragning av 3,25 årsarbetare inom Barn- och utbildningsnämnden fördelat på 1,25 tjänst inom
grundskolan och 2,0 tjänst på gymnasiet/Vuxenutbildning.
Riskbedömning för brukare
Mindre utbud inom vuxenutbildning samt mindre utrymme att fördela till resurs för barn i behov av extra
stöd.
Riskbedömning för personalen
Högre arbetsbelastning för personalen vilken kan leda till högre sjuktal.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Att inte använda vikarier vid sjukdom.
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Resultatbudget

Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar .

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2018
46,807
-262,974
-1,214
-217,381
217,381
0

Budget
2019
45,135
-251,889
-1,115
-207,869
207,869
0

Plan
2020
45,135
-251,889
-1,115
-207,869
207,869
0

Plan
2021
45,135
-251,889
-1,115
-207,869
207,869
0

Investeringsbudget
Mnkr
Kunskapens Hus
Förvaltningsledning BoU
Kultur och Fritid
Konst i offentlig miljö
Strukturutredning inventarier skolor förskolor
Summa

Budget
2018
0,500
0,926
0,174
0,100

Budget
2019
0,100
0,900

Plan
Budget
2020
0,100
0,900

Plan
Budget
2021
0,100
0,900

1,700

1,000

1,000
2,000

0,600
1,600

Beskrivning av investeringar per projekt
Investeringar 2019 (1,000 mnkr)

Kunskapens hus (0,100 mnkr):
Investering av maskiner vid uppstart av Vuxenutbildning med trädgårdsinriktning.
 Inventarier barn o utbildning (0,900 mnkr):
Komplettering av möbler, inventarier samt maskiner på olika förskola, skolor.
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Verksamhetsmål
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare
resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu
verksamhetsplaner. Barn- och utbildningsnämnden har brutit ned fyra av kommunfullmäktiges
inriktningsmål och föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett
antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner
som nämnden antar i december.
1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen
1.2 Verksamhetsmål BOU: Alla ska ingå i ett meningsskapande
sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor
Indikatorer
Alla som går i förskolan till gymnasiet ska känna sig trygga (Skolinspektionens
mätning % 2018 och egen mätning % 2019)
Alla anställda inom Barn och Utbildning ska känna sig trygga (medarbetarenkät
2019)

År 2019
Mål
Utfall
92%
92%

Miljö alla
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten
2.1 Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende
via utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam
livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i
arbetet med hållbar utveckling.. Länk till information ” Grön Flagg”
Indikatorer
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter
som kan skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara
slutförd 2020-01-01.
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall
i de kommunala verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).
25 % av samtliga skolor/förskolor ska certifieras enligt "Grön flagg". Stiftelsen
"HÅLL SVERIGE RENT" har tagit fram ett färdigt koncept anpassat för
skolor/förskolor. Slutdatum 2020-01-01.

År 2019
Mål

Utfall

Inventering
slutförd

50%
25%
50%
4 enheter
påbörjar
certifiering

Utbildning
3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och
socialt från förskola och framåt.
3.1 Verksamhetsmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få
språkförberedande stimulans
Indikatorer
Andel barn som uppnår minst fyra i Stainie test i förskoleklass. (%). Mätning
görs i augusti.
3.2 Verksamhetsmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda
kommuninvånarna utbildningar som matchar det lokala näringslivet och
arbetsmarknadsbehovet
Indikatorer
Antal erbjudna fler platser på Vuxenutbildningens program (större än)
8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår
kommun
8.1 Verksamhetsmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara
anställningsbara
Indikatorer
Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens aktivitetsansvar
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%)
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9
Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år

År 2019
Mål
Utfall
97%

År 2019
Mål
>år2018

År 2019
Mål
77
70
67
77

Utfall

Utfall
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Framtid
Barn och Utbildningsnämnden står inför stora utmaningar som att:


öka måluppfyllelsen hos alla elever



rekrytera och bibehålla behöriga lärare i samtliga ämnen



bidra till integrationsarbetet inom kommunen



utveckla digitaliseringen inom förskola och skola



jobba mot visionen för Utvecklingscentrum Munkedal, bland annat genom att utveckla ett
Lärcentrum i samarbete med Högskolan Väst.



skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och ungdomar i kommunen



förbättra barn och ungas möjligheter att påverka inför viktiga beslut
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§ 92

Dnr: KS 2018-201

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning.
Samhällsbyggnadsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 2,027 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet
mellan nämnderna. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Sektor Samhällsbyggnad
(Under KS)

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

101,092

103,119

103,119

103,119

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 133,5 mnkr för 2019 samt 236,9 mnkr för
2020. Av de 133,5 mnkr är 40,15 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till
den ökade driftkostnaden för planperioden.

Samhällsbyggnadsnämnd

Justerandes sign

Budget
2018
38,350

Budget
2019
133,500

plan
2020
236,900

Utdragsbestyrkande

plan
2021
92,800
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

Forts § 92
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16. Budget 2019,
plan 2020-2021 för Samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Samhällsbyggnadsnämnden 2019 plan 2020-2021 med
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Samhällsbyggnadsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens
förslag till verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-04-16

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-201

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Elisabeth Lindqvist Johnsson
Catarina Ross
Kristin Karlsson
Anna Josefsson

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019 plan 20202021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Samhällsbyggnadsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar
utifrån ny politisk organisation 2019.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Samhällsbyggnadsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Sammanfattning
Ram drift
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och
genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
Samhällsbyggnadsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och
konsekvensanalys.
Samhällsbyggnadsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 2,027 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet
mellan nämnderna. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i handlingen för
nämnden.
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Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Organisationen ska utgöras av
följande politiska organ;








Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd

Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya
organisationen.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är
fördelade till de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån
de nya nämnderna.
Nuvarande politisk org.
2018

Ny politisk organisation 2019

Sektor Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

101,092

103,119

103,119

103,119

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 133,5 mnkr för 2019 samt 236,9 mnkr för 2020.
Av de 133,5 mnkr är 40,15 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.
Mnkr
Samhällsbyggnadsnämnd

Budget
2018
38,350

Budget
2019
133,500

plan
2020
236,900

plan
2021
92,800

Verksamhetsmål
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 13 verksamhetsmål med indikatorer för året.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24

Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Sektorchef Samhällsbyggnad

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Sammanfattning
Ny politisk organisation 2019

Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk
organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Den nya politiska organisationen innebär att byggnadsnämndens uppgifter flyttas över till
samhällsbyggnadsnämnden. Dit flyttas även uppgifter av teknisk karaktär som tidigare handlagts under
kommunstyrelsen.
Detta innebär att nuvarande poltisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna utifrån nya nämnder i
förslaget till budgeten 2019.

Verksamhetsbeskrivning
Nämnden innefattar sex enheter, varav sex är underställda samhällsbyggnadsnämnd och en servar delvis
jävssnämnden. Det gäller ärenden där olika enheter inom samhällsbyggnadsnämnden söker exempelvis
bygglov. Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter ska erbjudas lokaler med god
service och kvalité. Enheten park och skog ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på
kommunens fastigheter samt skötsel av kommunens badplatser. Kommunens vägar, gång- och cykelvägar,
snöröjning av egna vägar, offentlig belysning, trafikfrågor och kartfrågor hanteras inom mark och
exploatering. Kostenheten svarar för matlagning i kommunala kök inom skola, förskola och äldreomsorg.
Städenheten ska svara för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. Plan och byggenheten svarar för planer,
bygglov samt tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL). Förvaltningen ska stödja samhällsbyggnadsnämnden i
dess uppdrag att ansvara för teknisk förvaltning och ärenden inom plan- och byggområdet. Förvaltningen
leds av förvaltningschef.

Ekonomi
Ekonomisk översikt drift, Ramförslag
Nämndernas ram, mnkr

Plan

Plan

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

Samhällsbyggnadsnämnd
101,092
103,119
103,119
103,119
Summa Ramförändring
0,274
2,027
Varav löner/kapitalkostnad
0,647
0
Verksamhetsförändring
-0,352
0
Resursfördelning
0,072
0,042
Varav flytt av verksamhet*
-0,093
1,985
*Politisk omorganisation innebär att byggnadsnämnden from 2019 ingår i sektor
samhällsbyggnadsnämnden. Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år.

Tillkommande förändring 2019
Nr
1
2
3

Tillkommande förändringar
Indexuppräkning
Justering kommunbidrag resursfördelning livsmedel elever prognos elevförändring
2019
Uteblivna skogsintäkter enhet Gata och mark
Summa utökning

Nr Förslag till anpassningar
4
Minskad budget för inköp för att kompensera indexuppräkning sker inom resp enhet
5
Anpassning av inköp för att kompensera uteblivna intäkter Gata och Mark
Summa anpassning (åtgärder)
Summa balans

2019
0,598
0,042
0,400
1,040
2019
-0,598
-0,400
-0,998
0,042
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Beskrivning av tillkommande förändring
1.

Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter har gjorts, vilka uppgår till 0,598 mnkr för år 2019.
Dessa kompenseras inte centralt utan får finansieras inom nämndens ram.

2. Justering kommunbidrag resursfördelning livsmedel 0,042 mnkr.
Kostenhetens kommunbidrag justerats utifrån SCB befolkningsprognos april 2017. Avstämning av ny
befolkningsprognos görs i början av april 2018, då man korrigerar kommunbidraget från
kommunfullmäktiges volymbuffert till nämnd.
3.

Intäkter från Skogssällskapet på ca 0,400 mnkr har årligen erhållits av Gata och mark. Då
kommunen nu sålt av merparten av skogsmarken som genererat dessa intäkter, kommer enheten
inte längre kunna ta del av detta.

Risk och konsekvensbeskrivning
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning. Punkt är redan beslutade i
föregående års budget.
4. Minskad budget för inköp (-0,598 mnkr)
Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter har gjorts, vilka uppgår till 0,598 mnkr för år 2019. Dessa
kompenseras inte centralt utan får finansieras inom sektorn, minskningen av budget hanteras genom
minskade inköp inom sektorn.
Vilken enhet berörs? Samtliga enheter inom nämnden.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Samtliga.
Riskbedömning för brukare och för personalen? Inga.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: Inga.
5. Minskad budget för inköp till följd av uteblivna skogsintäkter (-0,400 mnkr)
Minskningen av budget hanteras genom minskade inköp inom nämnden.
Vilken enhet berörs? Gata och Mark.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Samtliga inom enheten.
Riskbedömning för brukare, vilka risker innebär ändringarna? Inga.
Riskbedömning för personalen, vilka risker innebär ändringarna? Inga.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: Inga.

Resultatbudget
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar .

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2018
23,000
-100,383
-23,709
-101,092
101,092
0

4

Budget
2019
23,500
-102,910
-23,709
-103,119
103,119
0

Plan
2020
23,500
-102,910
-23,709
-103,119
103,119
0

Plan
2021
23,500
-102,910
-23,709
-103,119
103,119
0

120
Investeringsbudget
Mnkr

Budget
2018

Samhällsbyggnadssektorn, ny och
reinvestering samt strukturutredningar

38,350

Gata/mark reinvestering
BELÄGGN O BROARB
GÅNGBRO BRÅLAND
ÅTGÄRDER GATUBELYSN
GC SKOLVÄGEN
TORGET MUNKEDAL
HÅBY RONDELL
SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER
BROAR BRUKSVÄGEN/ÄLVEN
Gata/mark nyinvestering
BELÄGGNING MÖE
STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV
UTB BOSTADS/IND OMRÅDE
EXPLOATERING INDUSTRIOMR VÄSTRA
SÄLEBY
EXPLOATERING INDUSTRIOMR ÖSTRA SÄLEBY
EXPLOATERING BOSTÄDER KORPÅS
GC-VÄG GLÄBORG
EXPLOATERING OMLÄGGNING
VADHOLMSVÄGEN
EXPLOATERING GLÄBORGS IND OMR
EXPLOATERING HÅBY SÖDRA IND OMR
GC UTMED STALEVÄGEN
GÅRVIK STRANDZON
GC SALTKÄLLAN
HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS
OFFENTLIG TOALETT
EROSIONSSKYDD SALTKÄLLAN
EXPLOATERING TOMTER HÄLLEVADSHOLM
EXPLOATERING UTBYGGNAD
BOSTADSOMRÅDE (TEGELVERKET)
Hällevadsholm vändplan
Fastigheter reinvestering
OMBYGGNATION KOMMUNALA FASTIGHETER
PLANERAT UNDERHÅLL KÖK KUNGSHÖJDENS
FÖRSKOLA
HANDIKAPPANPASSNING
OMBYGGNATION EKEBACKEN
PLANERAT UNDERHÅLL FD KUNSKAPENS HUS
UTVECKLINGSCENTRUM MUNKEDAL
PLANERAT UNDERHÅLL HERRGÅRD FOSS
UPPRUSTNING GULLMARSSALEN
UPPRUSTNING LEDNINGSPLATSER
PLANERAT UNDERHÅLL PIPFABRIKEN
PLANERAT UNDERHÅLL GA KOMMUNFÖRRÅDET
PLANERAT UNDERHÅLL DINGLE SPORTHALL
PLANERAT UNDERHÅLL SOTARVILLAN
PLANERAT UNDERHÅLL KUNGSHÖJDENS
FÖRSKOLA
SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER
FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN
ENGERGIÅTGÄRDER

5

Budget
2019

Plan
2020

133,500 236,900

Plan
2021

92,800

4,600
0,800
0,000
0,300
1,000
1,000
0,000
0,500
1,000
5,100
0,000
0,300
0,300

5,600
0,800
0,000
0,300
1,500
0,000
1,500
0,500
1,000
11,600
0,000
0,300
0,300

2,100
0,800
0,500
0,300
0,000
0,000
0,000
0,500
0,000
8,600
1,000
0,300
0,300

1,600
0,800
0,000
0,300
0,000
0,000
0,000
0,500
0,000
8,600
0,000
0,300
0,300

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
1,000
1,000
2,000

2,000
0,000
1,000
0,000

3,000
0,000
0,000
0,000

1,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,500
0,000
0,000
0,000

2,000
2,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000

0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,500
0,000
0,000
0,500
0,000

0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,000

1,000
0,000
15,250
0,800

0,000
0,000
6,400
0,800

0,000
1,000
5,800
0,800

0,000
0,000
5,300
0,800

2,350
0,100
0,000
2,000
2,000
1,000
0,200
0,300
2,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,100
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
0,000

0,000
0,100
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,500

0,000
0,100
1,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3,000
0,400
0,100
1,000

0,000
0,400
0,100
1,000

0,000
0,400
0,000
1,000

0,000
0,400
0,000
1,000
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Mnkr

Budget
2018

Fastigheter nyinvestering
GÅRVIK TOALETT
TILLTRÄDESSKYDD FORUM
SKYDD SERVER/IT
Städ reinvestering
STÄD ALLMÄNT
Kost reinvestering
Inventarier matsal skolor
KOM KÖK ALLMÄNT
Park & skog reinvestering
NYA BRYGGOR GÅRVIK
DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT
REDSKAP
SKOGSTRAKTOR
SOPMASKIN
Strukturutredningar
Nyinvestering äldreboende
Skolutredning befintlig struktur reinvestering
Skolutredning befintlig struktur nyinvestering

Mnkr
1178 DETALJPLANER
Plan och Bygg

0,600
0,000
0,400
0,200
0,200
0,200
0,300
0,000
0,300
2,550
1,000
0,250
0,300
1,000
0,000
9,000
1,000
5,000
1,000
Budget
2018
0,750
0,750

Budget
2019

Plan
2020

0,000
0,500
0,000
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,200
0,200
0,200
0,200
0,700
0,800
0,400
0,300
0,300
0,500
1,250
0,550
0,000
0,000
0,250
0,250
0,300
0,300
0,000
0,000
0,700
0,000
107,000 217,600
50,000 100,000
26,000
29,000
31,000
88,600
Budget
2019
0,750
0,750

Plan
2021
0,000
0,000
0,000
0,000
0,200
0,200
0,800
0,300
0,500
0,550
0,000
0,250
0,300
0,000
0,000
81,315
50,000
15,000
10,000

Plan
2020
Plan 2021
0,750
0,750
0,750
0,750

Beskrivning av investeringar per projekt
Investeringar 2019 (133,500 mnkr)
 Gata mark 17,200 mnkr
o Beläggning o broarbete (0,800 mnkr):
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och anläggningar
o Åtgärder gatubelysning (0,300 mnkr):
Mindre åtgärder för att spara energi och höja säkerheten i gatubelysningsanläggningarna.
o GC Skolvägen (1,500 mnkr):
Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i anslutning till Munkedalsskolan.
o Håby rondell (1,500 mnkr):
Enligt avtal med Trafikverket. Byggs om så det blir utbyggnad inom ”köpcenterområdet”.
o Samhällsförebyggande åtgärder (0,500 mnkr):
Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar även möjlighet för samhällsföreningar m fl att söka
bidrag.
o Bro bruksvägen /älven (1,000 mnkr):
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick och behöver renoveras 2017-2019.
o Strategiskt fastighetsförvärv (0,300 mnkr):
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc.
o Utbyggnad bostad/industriområde (0,300 mnkr)
Medel för mindre åtgärder.
o Exploatering industriområde östra Säleby (1,000 mnkr):
Toppbeläggning av gata i området.
o Exploatering bostäder Korpås (1,000 mnkr):
Utbyggnad av 10 kommunala tomter.
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o GC –väg Gläborg (2,000 mnkr):
Utbyggnad av gc-väg mellan Håby och Gläborg.
o Exploatering omläggning Vadholmsvägen (2,000 mnkr):
När detaljplanearbetet avslutats läggs Vadholmsvägen om för att få större byggrätter för bostäder.
o Exploatering Gläborg industriområde ( 2,000 mnkr):
Utbyggnad av verksamhetsområde, vilket planeras ske 2020.
o CG utmed Stalevägen (2,000 mnkr):
Ev utbyggnad i samverkan med Trafikverket.
o Offentlig toalett (1,000 mnkr):
Ny offentlig toalett i centrala Munkedal.
 Fastighet 6,400 mnkr
o Ombyggnad kommunala fastigheter (0,800 mnkr):
Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter verksamheters behov.
o Handikappanpassning (0,100 mnkr):
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder.
o Utvecklingscentrum Munkedal (2,000 mnkr):
Lokalanpassningar kommer att behöva göras årligen för såväl kommunala verksamheter som externa
hyresgäster.
o Planerat underhåll Pipfabriken (1,000 mnkr):
Upprustning och verksamhetsanpassning.
o Planerat underhåll GA Kommunförrådet (1,000 mnkr):
Upprustning och verksamhetsanpassning.
o Säkerhetshöjande åtgärder (0,400 mnkr):
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra säkerheten i kommunala lokaler.
o Fiberanslutningar i verksamheten (0,100 mnkr):
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i byggnaderna.
o Energiåtgärder (1,000 mnkr):
Åtgärder på kommunala fastigheter.
 Städ 0,200 mnkr
o Städ allmänt (0,200 mnkr):
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver bättre redskap, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt.
 Kost 0,700 mnkr
o Kom. kök allmänt (0,300 mnkr):
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök.
o Inventarier matsal skolor (0,400 mnkr):
Bord och stolar i skolmatsalarna behöver förnyas. Först ut är Kungsmarksskolan.
 Park & Skog 1,250 mnkr
o Div bad,lek /handikappsåtgärder badplats (0,250 mnkr):
Åtgärder vid badplatser.
o Redskap (0,300 mnkr):
Löpande inköp av redskap.
o Sopmaskin (0,700 mnkr)
Ny sopmaskin för skötsel av gator,vägar samt fastighetsytor.
Detaljplaner (0,750 mnkr):
Detaljplaner för kommunala fastigheter.
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Strukturinvesteringar 107 mnkr
Nytt äldreboende investeringsbehov 50 mnkr
 Nytt äldreboende (50,000 mnkr):
Projektering påbörjas nytt boende inom Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum. Total investering på
201,0 mnkr under perioden år 2018-2021. Investeringen ligger under Samhällsbyggnadsnämnden.
Skolutredning investeringsbehov 57,000 mnkr
 Skolutredning befintlig struktur (57,000 mnkr)
Efter översyn av skolfastigheter har en investeringsplan tagits fram som omfattar 190,0 mnkr under perioden
år 2018-2023. Investeringen ligger under Samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamhetsmål
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare
resultatsmål (nämndsmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas
nu verksamhetsplaner. Samhällsbyggnadsnämnden har brytit ned tre av kommunfullmäktiges inriktningsmål
och föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer.
Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som nämnden
antar i december.
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten
2.1 Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via
utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö
samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med
hållbar utveckling.
Indikatorer
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter som
kan skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara slutförd
2020-01-01.
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de
kommunala verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).

År 2019
Mål
Inventering
slutförd

2.2 Verksamhetsmål: Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och
kommunicera om kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer
vid planering och exploatering.
Indikatorer
10 % av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av ängsmark. Redovisas 202001-01.
Ängsmarken slås två gånger per år. Redovisas 2020-01-01
2.3 Verksamhetsmål: God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens
marina miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och
dricksvattenförsörjning.
Indikatorer
Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska 2020-01-01 ha minskat med 10 %.
Mätning av fastigheter med enskilda avlopp i Munkedal 2016: 2350 st. totalt 235
fastigheter (-10%) För 2017 minska med 40, -1,7 %
2.4 Verksamhetsmål: Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska
energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja
klimatsmarta transporter och kommunikation.
Indikatorer
Energianvändningen i kommunens fastigheter skall minskas med 20 % från 2009 års
siffror. Slutredovisning 2020-01-01. (2009 – 189 kWh per m2)
100 % av den energi (el+bränslen) som kommunerna konsumerar för uppvärmning
av kommunala fastigheter ska komma från förnyelsebara källor. Slutredovisning
2020-01-01
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2019
Utfall

50%
25%
50%

År 2019
Mål

2019
Utfall

10%
2 ggr/år

År 2019
Mål
-7,5%

2019
Utfall

2173

År 2019
Mål
154
99,0%

2019
Utfall

124
Näringsliv och arbete
5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra
aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling
5.1 Verksamhetsmål: Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad
beredskap
Indikatorer
Mängden färdigställd industrimark.
5.2 Verksamhetsmål: Se till att det finns ett brett utbud av tomter, avseende pris,
läge i kommunen och storlek på tomten
Indikatorer
Tomter ska finnas i samtliga kommundelar.
Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter.
5.3 Verksamhetsmål: Minska antalet extern inhyrda fastigheter
Indikatorer

År 2019
Mål
Utfall
20000 m2

År 2019
Mål
Utfall
JA
X

Minska antalet inhyrda fastigheter (m2).

År 2019
Mål
Utfall
-150
m2

5.4 Verksamhetsmål: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande i
mässor
Indikatorer
Minst en mässa per år.

År 2019
Mål
Utfall
1

Samhällsbyggnad och infrastruktur
6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att
erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur.
6.1 Verksamhetsmål: Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra
trygghetsvandringar)
Indikatorer
Antal trygghetsvandringar per år.
6.1 Verksamhetsmål Bygg: Öka antalet detaljplaner för bostäder och industrimark
Indikatorer
4 planer per år

År 2019
Mål
Utfall
2

Mål
4

År 2019
Utfall

6.2 Verksamhetsmål: Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra
bostäder
Indikatorer
En intressent per år.

År 2019
Mål
Utfall
1

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

År 2019
Mål
Utfall
3

6.3 Verksamhetsmål Bygg: Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden
Indikatorer
Handläggningstid (dgr)
Informationsgivning via träff för allmänheten (antal träffar)

Mål
25
2

År 2019
Utfall

Framtid
Kommunen har en avsevärd förmögenhet bunden i fastigheter och gator. Bristande underhåll innebär
en kapitalförstörelse och att kommande insatser blir dyrare och mer omfattande än vad som annars
vore fallet. Inom sektorns verksamhetsområden råder generellt svårigheter att rekrytera kompetent
personal. Inom tekniska områden bedöms svårigheterna öka, något som bör leda till fler samarbeten
med andra kommuner. Beredskapen avseende möjligheten att tillhandahålla industrimark och tomter
bör även framöver vara god. Utmaningar är nybyggnation av äldreboende, nya områden för
industrimark samt att flytta verksamhet från externt inhyrda lokaler.
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Munkedal är inne i en aktiv och expansiv fas. Det gäller att gå från planering till genomförande. Intresset
för byggnation och etablering i kommunen märks tydligt i antalet pågående planarbeten samt
förfrågningar om förhandsbesked och bygglov.
För att fullt ut kunna leva upp till den kommunala ambitionen om snabb handläggning, spetskompetens,
god information och rådgivning krävs en flexibilitet samt en rätt anpassad organisation. Detta innefattar
bl.a. att arbeta med såväl ordinarie tillsyn som förebyggande information och inspektioner.
Samarbetet med grannkommuner avses att utvecklas och nya former för samarbete kommer att prövas.
Nuvarande organisation med relativt få handläggare är sårbar. Syftet med samarbete är att minska vår
sårbarhet samt öka möjlighet att tillvarata personalens kompetens och intresse.
Antal detaljplaner som förvaltningen arbetar med är stort såväl avseende kommunala planer med
investeringsanslag, enskilda planer som finansieras av exploatör som planer som finansieras av
kommunen via driftanslag. Planarbetena är viktiga för kommunen ur ett utvecklingsperspektiv. Det är
därför angeläget att kommunen även framöver kan genomföra ett stort antal planarbeten. Sättet att
driva planarbete bör fortsätta utvecklas för att öka delaktigheten.
Utmaningar
Inför de kommande åren står förvaltningen inför stora utmaningar.

Kommande investeringsbehov – med stor risk för undanträngningseffekter
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 93

Dnr: KS 2018-199

Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning.
Kultur- och fritidsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en minskning av
anslag/ramar med -1,112 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet
mellan nämnder. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Kultur- och fritidsenheten
under sektor barn och
utbildning.
(Under KS)

Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

Budget Budget
2018
2019

Del av
BoU

Plan
2020

Plan
2021

11,704 11,704 11,704

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 0,250 mnkr för 2019 samt 0,200 mnkr för
2020. Av de 0,250 mnkr är 0,250 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till
den ökade driftkostnaden för planperioden.
Budget
2018
Kultur- och fritidsnämnd

Justerandes sign

Budget
2019
0,250

Utdragsbestyrkande

plan
2020
0,200

plan
2021
0,200
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

Forts § 93
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16. Budget 2019,
plan 2020-2021 för Kultur- och fritidsnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Kulturoch Fritidsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar
utifrån ny politisk organisation 2019.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Kultur- och Fritidsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kultur- och Fritidsnämnden förslag
till verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-04-16

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-199

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Elisabeth Lindqvist Johnsson
Catarina Ross
Kristin Karlsson
Anna Josefsson

Kultur- och Fritidsnämndens budget 2019 plan 20202021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Kultur- och
Fritidsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån ny
politisk organisation 2019.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för Kultur- och
Fritidsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kultur- och Fritidsnämnden förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Sammanfattning
Ram drift
Kultur- och Fritidsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och
genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
Kultur- och Fritidsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och
konsekvensanalys.
Kultur- och Fritidsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en minskning av
anslag/ramar med -1,112 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet
mellan nämnder. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i handlingen för nämnden.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Organisationen ska utgöras av
följande politiska organ;








Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd

Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya
organisationen.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är
fördelade till de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
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De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån
de nya nämnderna.
Nuvarande politisk org.
2018

Ny politisk organisation 2019

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

------------------------------- Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

Del av
BoU

11,704

11,704

11,704

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 0,250 mnkr för 2019 samt 0,200 mnkr för 2020.
Av de 0,250 mnkr är 0,250 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.
Mnkr
Kultur- och fritidsnämnd

Budget
2018

Budget
2019
0,250

plan
2020
0,200

plan
2021
0,200

Verksamhetsmål
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för året.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24

Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen Ringi
Sektorchef barn- och utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Dnr KS 2018-199

Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2019
Plan 2020-2021

Nämnds beslut
Antagen i KS 2018-05-13 §?
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Verksamhetsbeskrivning
Kultur- och Fritidsnämnden svarar för:


Ungdoms- och fritidsgårdsverksamhet



Föreningsstöd och –bidrag



Simskoleverksamhet



Turism



Kulturskola



Kulturverksamhet/barn- och ungdomskultur



Biblioteksverksamhet



Konst- och konstnärlig utsmyckning

Barn- och utbildning - Fritids- och kulturförvaltningen ska stödja barn- och utbildningsnämnden samt kulturoch fritidsnämnden i dess uppdrag att erbjuda barn- och utbildnings-verksamhet samt verksamhet inom
kultur- och fritidsområdet. Förvaltningen leds av en förvaltningschef från 1/1-2019.
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Ekonomi
Ekonomisk översikt drift, Ramförslag
Nämndernas ram, mnkr
Kultur- och fritidsnämnden
Summa Ramförändring
Varav kapitalkostnad
Verksamhetsförändring
Varav flytt av verksamhet

Plan

Plan

Plan

Plan

2018

2019
11,704
-1,112
0,099
-1,112
*12,816

2020
11,704

2021
11,704

Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år.
*Verksamhet Kultur och Fritid flyttad från BoU till egen nämnd 1/1/2019.

Tillkommande förändring 2019
Nr Tillkommande förändringar

2019

Summa prioriterade utökningar
Nr

0

Förslag till anpassningar till prel.ram och omprioriteringar

1 Anpassning för prisuppräkning 2019: Generell spar på enheterna
Tillfälligt KB från KS förfogande post i avvaktan på att kulturskola kommer
2
igång (Beslut 14/6 §85) (-1,054)

Summa anpassning av ram

2019
-0,058
-1,054
-1,112

Summa balans

-1,112

Risk och konsekvensbeskrivning
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning
1. Anpassning för prisuppräkning 2019 (-0,058 mnkr)
För att kunna kompensera prisuppräkningar under 2019 föreslås ett generellt spar på 0,46 % för
verksamheterna.
Riskbedömning för brukare
Den ekonomiska medvetenheten är av tradition mycket hög inom Kultur- och Fritidsnämnden och denna
besparing kommer inte direkt att påverka brukarna i någon högre utsträckning. Indirekt kan det på sikt
påverka då verksamheterna måste begränsa till exempel kompetensutvecklingskostnader eller
personalbefrämjande insatser.
Riskbedömning för personalen
Sämre förutsättningar när det gäller personalbefrämjande åtgärder och kompetensutvecklingsinsatser. Fler
som söker sig från kommunen som arbetsplats.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
I större utsträckning inventera och använda intern kompetens i fortbildningssyfte.
2. Avstämning kulturskola tillfälligt kommunbidrag (–1,054 mnkr)
Beslutet om integrerad musikskolan utifrån kulturskoleutredningen på -1,054 mnkr ströks i budget 2018 och
tillfälligt KB gav från KS förfogande. Avvaktan på att kulturskolan kommer igång. I budget 2019 får detta
prövas. Beslut 14/6 §85)

4
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Resultatbudget
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar .

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2018

Budget
2019
1,672
-13,277
-0,99
-11,704
11,704
0

0

Plan
2020
1,672
-13,277
-0,99
-11,704
11,704
0

Plan
2021
1,672
-13,277
-0,99
-11,704
11,704
0

Investeringsbudget
Budget
2018

Mnkr
Konst i offentliga miljöer
Investering Kof
Summa

Budget
2019
0,100
0,150
0,250

Plan
Budget
2020
0,100
0,100
0,200

Plan
Budget
2021
0,100
0,100
0,200

Beskrivning av investeringar per projekt
Investeringar 2019 (0,200 mnkr)


Konst i offentliga miljöer (0,100 mnkr):
Investeringen avser utsmyckning av offentlig miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 105 den s
k 1 % regeln. Ska vara 300 tkr men pga. prioritering av budgetens maxnivå sänks den till 0,100
mnkr.



Investering KoF (0,200 mnkr):
Investeringen avser möbler och inventarier för Bibliotek och Fritidsverksamheten samt instrument
till Musikskolans verksamhet.

5
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Verksamhetsmål
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare
resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu
verksamhetsplaner. Kultur- och fritidsnämnden har brutit ned fyra av kommunfullmäktiges inriktningsmål
och föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer.
Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som nämnden
antar i december.

1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen
1.2 Verksamhetsmål KoF: Alla ska ingå i ett meningsskapande
sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor
Indikatorer
Alla anställda inom Kultur och Fritid ska känna sig trygga (medarbetarenkät
2019)

År 2019
Mål
Utfall
92%

Miljö alla
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten
2.1 Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende
via utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam
livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i
arbetet med hållbar utveckling.. Länk till information ” Grön Flagg”
Indikatorer
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter
som kan skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara
slutförd 2020-01-01.
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall
i de kommunala verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).

År 2019
Mål
Utfall
Inventering
slutförd

50%
25%
50%

Fritid och Kultur
7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens
invånare erbjudas idrott, fritids -och kulturaktiviteter av varierande karaktär
och god kvalitet.
7.1 Verksamhetsmål BoU: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i
samtliga delar av kommunen i form av allaktivitetshus
Indikatorer
Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården.
Antal utvecklingsmöten med föreningslivet.
Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar)
7.2 Verksamhetsmål: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge
Indikatorer
Mäta besökande till kulturella platser genom att placera QR-koder på dessa
och koppla till ”Platser berättar”
Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via uttagen
sidstatistik.

År 2019
Mål
Utfall
250
3
1
År 2019
Mål
Utfall
270
500

Alla
8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår
kommun
8.1 Verksamhetsmål KoF: Fritidsgårdsverksamheten ska vara tillgänglig för
kommunens ungdomar
Indikatorer
Fritidsgårdens öppethållande, dagar/vecka
Fritidsgårdsverksamhet i alla delar av kommunen (Svarteborg, C-Munkedal,
Hedekas), antal kommundelar
Fritidsgården öppet under sommarlovet, dagar/vecka

6

År 2019
Mål
Utfall
3
2
3
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Framtid
Kultur- och Fritidsnämnden står bl a. inför att:


fortsätta arbeta metodiskt med att synliggöra ungdomarna i Munkedal tillsammans med
föreningslivet, fritidsgården och andra nämnder inom kommunen. Att tillsammans skapa ett nätverk
kring våra ungdomar.



utveckla ljusfesten tillsammans med näringliv och föreningsliv.



förenkla Föreningsbidragen.

7
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 94

Dnr: KS 2018-205

Jävsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till budget för Jävsnämnden 2019 och plan
2020-2021 med preliminära ramar.
Jävsnämndens preliminära ramar för 2019 uppgår till 0,055 mnkr.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

--

Jävsnämnden (JN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

0,055

0,055

0,055

Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-18. Budget 2019,
plan 2020-2021 för Jävsnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Jävsnämnden 2019 och plan 2020-2021 utifrån ny politisk organisation
2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-205

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Elisabeth Lindqvist Johnsson
Ekonomienheten

Jävsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Jävsnämnden
2019 och plan 2020-2021 utifrån ny politisk organisation 2019.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till budget för Jävsnämnden
2019 och plan 2020-2021 med preliminära ramar.
Ramar drift
Jävsnämndens preliminära ramar för 2019 uppgår till 0,055 mnkr.
Mnkr
Nämndernas ram, mnkr
Jävsnämnd
Summa ramförändring
Pris-och löneökning, kapitalkostnader
Verksamhetsförändringar
Varav flytt av verksamhet*

Budget

Budget

Plan

Plan

2018
2,040
0,018
0,018
0,000
0,000

2019
0,055
-1,985
0,000
0,000
-1,985

2020
0,055

2021
0,055

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-12 samt MBL § 11 2018-04-24
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Sektorchef Samhällsbyggnad

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Dnr KS 2018-205

Jävsnämndens
Budget 2019
Plan 2020-2021

Nämnds beslut
Antas i KS 2018-05-13 §?
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1. Jävsnämnd
1.1 Verksamhetsbeskrivning
Jävsnämnden svarar för;
Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden normalt skulle ha
ansvaret, men på grund av jäv inte kan fatta beslut.

1.2 Ekonomiska förutsättningar
Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny
politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka
kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad
delaktighet och demokrati.

1.3 Ekonomisk översikt, Ramförslag drift
Mnkr

Budget

Plan

Plan

Nämndernas ram, mnkr
Jävsnämnd
Summa ramförändring

2019
2020
2021
0,055
0,055
0,055
-1,985
0,000
Pris-och löneökning, kapitalkostnader
0,000
Verksamhetsförändringar
-1,985
Varav flytt av verksamhet*
*Politisk omorganisation innebär att byggnadsnämnden from 2019 ingår i samhällsbyggnadsnämnden.

1.4 Resultatbudget

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2019
0,000
-0,055
0,000
-0,055
0,055
0,0

Plan
2020
0,000
-0,055
0,000
-0,055
0,055
0,0

Plan
2021
0,000
-0,055
0,000
-0,055
0,055
0,0
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2014-521

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Margareta Svensson-Hjorth
Enhetschef
Kultur- och fritid

Val av jury för kultur- och fritidspris
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Sverker Balksten som representant för
kulturområdet till ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att välja Therèse Fredriksson som representant för
fritidsområdet till ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att välja JanOlof Karlsson som representant för
förvaltningen till ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att välja representant från majoriteten till ledamot i jury
för kultur- och fritidspriser 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att välja representant från oppositionen till ledamot i jury
för kultur- och fritidspriser 2018.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2018-03-14, § 32 beslut om hantering av kultur- och
fritidspris.
En särskild jury ska inrättas bestående av en förtroendevald från majoriteten, en
förtroendevald från oppositionen, en person från kulturområdet, en person från
fritidsområdet samt en tjänsteman från förvaltningen. Totalt fem ledamöter.
Förvaltningen fick i uppdrag att föreslå representanter från kultur- och
fritidsområdet.
Kommunstyrelsen ska själva utse två representanter.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser
Liselott Sörensen Ringi
Sektorchef
Barn- och utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Respektive vald
Förtroendemannaregistret
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-109

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Skreberg Karlsson
Registrator
Administrativa enheten

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 201702-22 § 23 enligt förteckning.
Förteckningen redovisar beslut tagna 2018-03-01 – 2018-04-30.

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Akten

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

1(10)

Datum

2018-05-07

Kommunstyrelsen

2018-03-01 – 2018-04-30

Anmälan av delegationsbeslut mars – april

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

2018-04-30

66424

I

Sektor Omsorg

Anställningsbeslut från område
Sektor Omsorg.

Rickard Persson

2018-04-30

66423

I

Sektor Barn- och
utbildning

Anställningsbeslut från område
Barn och utbildning.

Liselott SörensenRingi

2018-04-27

66279

I

Maria Länström

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Rickard Persson
punkt 5.4.1.8 a - Anmälan om
missförhållande i verksamhet - Lex
Sarah.

2018-04-27

66261

I

Lars Gustafsson

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Henrik Gustafsson
punkt 4.3.2 - Besluta om
bostadsanpassningsbidrag.

2018-04-27

66242

I

Lars Gustafsson

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Henrik Gustafsson
punkt 4.3.2 - Besluta om
bostadsanpassningsbidrag.

Diarienummer

2018-000196
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Datum

2018-05-07

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2018-04-26

66237

I

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Henrik Gustafsson
punkt 4.3.9 - Besluta om upplåtelse
(arrende) - Avtal om
lägenhetsarrende, Smedberg
industriområde (Målerifirma C
Gabrielsson AB).

Ansvarig

2018-000139

2018-04-25

66333

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Elin Johansson
punkt 2.5.2.8 c - Förlängning av
avtal avseende digitala
trygghetslarm med Tunstall AB.

2014-000508

2018-04-23

66356

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Elin Johansson
punkt 2.5.2.5 c – Tilldelningsbeslut
har fattats efter upphandling av
försäkringar.

2017-000436

2018-04-23

66355

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Elin Johansson
punkt 2.5.2.8 c - Tecknande av
kontrakt avseende om- och
tillbyggnad av Kungshöjdens
förskola med KJ Byggnads AB.

2017-000464

2018-04-23

66342

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 §23
punkt 2.5.2.8 b – Tilläggsavtal till
e-handelssystem till eHav för
Munkedals kommun gällande
fakturahantering för Munkbo.

2014-000383

Elin Johansson

Diarienummer
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-05-07

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2018-04-23

66341

I

Peter Berborn

Delegationsbeslut 2017-02-22 §23
punkt 2.5.2.8 a – Avtalstecknande
av mobiltelefoni och mobilt
internet, leverantör Telia Sverige
AB

Elin Johansson

2017-000544

2018-04-23

66338

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 §23
punkt 2.5.2.8 b - Förlängning av
avtal gällande juristtjänster.

Elin Johansson

2015-000162

2018-04-23

66136

I

Sektor
Samhällsbyggnad

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Mats Tillander
punkt 4.3.20 - Besluta om lokala
trafikföreskrifter. Parkeringsförbud
på Postvägen i Dingle fr o m 201805-15.

2017-000496

2018-04-16

66011

UPPR

Sektorchef Omsorg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Rickard Persson
punkt 5.4.1.8 a - Utredning kring
anmälan om missförhållande enligt
Lex Sarah.

2018-000180

2018-04-13

66299

I

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Lars-Erik Hansson
punkt 2.5.1.8 - Besluta om anstånd
med eller avbetalning av skuld till
kommunen.
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-05-07

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2018-04-12

65905

I

Kommunstyrelsens
myndighetsutskott

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Rickard Persson
- Beslut i Kommunstyrelsens
myndighetsutskotts protokoll 201802-26, 2018-03-06, 2018-04-04
och 2018-04-12.

Ansvarig

2018-04-11

66375

I

Mats Tillander

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.5 b - Tilldelningsbeslut
har fattats i upphandling av traktor.

2018-000102

2018-04-10

65855

I

Sektor Barn- och
utbildning

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Liselott Sörensenpunkt 3.1.1 - Beslut om avslag på
Ringi
begäran om utlämnande av allmän
handling till enskild inom sektor
Barn- och utbildning.

2018-000175

2018-04-05

66336

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 §23
punkt 2.5.2.8 b - Förlängning av
avtal gällande personalvård med
Healthcare AB.

2015-000380

2018-04-05

65715

I

Mats Tillander

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Mats Tillander
punkt 4.3.13 - Förordnande av
parkeringsvakt i Munkedals
kommun under perioden 2018-0401 -- 2019-03-31.

Elin Johansson

Diarienummer

2018-000169
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Datum

2018-05-07

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2018-04-05

65711

I

Lars Gustafsson

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Henrik Gustafsson
punkt 4.3.2 - Besluta om
bostadsanpassningsbidrag.

Ansvarig

2018-04-04

66371

I

Sektor omsorg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.8 b - Avtal tecknas
avseende bemanningstjänster för
sjuksköterskor m.fl.

2018-04-04

66298

I

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Lars-Erik Hansson
punkt 2.5.1.9 - Avskrivning av
fordran mot kund.

2018-04-04

65707

I

Sektor
Samhällsbyggnad

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Henrik Gustafsson
punkt 4.3.6 - Ansökan om
fastighetsbildning - Lågum 1:31
och Lågum 1:32.

2018-04-04

65691

I

Sektor Barn och
utbildning

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kajsa Lindberg
- Besluta om parkeringstillstånd för
mars månad.

2018-04-03

65688

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Biståndhandläggare
- Besluta om insatser bistånd
perioden 2018-03-01 -- 2018-0331

Diarienummer

2017-000377

2018-000166
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-05-07

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2018-04-02

66335

I

Ulrika Johansson

Delegationsbeslut 2017-02-22 §23
punkt 2.5.2.8 a - Förlängning av
avtal avseende eldningsolja med
Kungshamnsfiskarna AB.

Elin Johansson

2016-000159

2018-03-29

66297

I

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Lars-Erik Hansson
punkt 2.5.1.8 - Besluta om anstånd
med eller avbetalning av skuld till
kommunen.

2018-03-28

66365

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.8 b - Tilläggsavtal
tecknas avseende
pensionsadministration.

2017-000255

2018-03-28

66363

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.8 c - Förlängningsavtal
avseende tekniska konsulttjänster.

2015-000165

2018-03-26

66334

I

Peter Berborn

Delegationsbeslut 2017-02-22 §23
punkt 2.3.1 - Beslut om avslag på
begäran om utlämnande av allmän
handling gällande inkomna anbud i
upphandling av tekniska konsulter
genomförd 2015.

2018-000159

Elin Johansson
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-05-07

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2018-03-20

66370

I

Sektor omsorg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.5 b - Tilldelningsbeslut
i upphandling av
bemanningstjänster avseende
sjuksköterskor.

Ansvarig

Diarienummer

2018-03-20

65474

I

Sektor Omsorg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Inez Rössberg
punkt 4.4.2.19 - Avskrivning av
Andersson
fordran (redan debiterad avgift)
avseende vård och omsorg.

2018-03-20

65473

I

Sektor Omsorg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Inez Rössberg
punkt 4.4.2.19 - Avskrivning av
Andersson
fordran (redan debiterad avgift)
avseende vård och omsorg.

2018-03-20

65472

I

Peter Berborn

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Peter Berborn
punkt 2.3.1 - Beslut om avslag på
begäran om utlämnande av allmän
handling gällande viss information i
fakturor avseende avtal inom
fastighetsområdet.

2018-000131

2018-03-19

66372

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.5 b - Tilldelningsbeslut
fattas i upphandling av
transportfordon.

2017-000509

2017-000377
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-05-07

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2018-03-15

66373

I

Kenneth Franke

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.5 a - Tilldelningsbeslut
avseende upphandling av
badbrygga till Gårviks badplats.

Ansvarig

2017-000547

2018-03-15

66369

I

Mia Elofsson

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.8 a - Förlängning av
avtal avseende skolläkare.

2017-000372

2018-03-15

66337

I

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 §23
punkt 2.5.2.8 b - Förlängning av
avtal företagshälsovård med
Avonova Hälsa AB

2015-000380

2018-03-14

66374

I

Mats Tillander

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.8 a - Avtal tecknas
avseende badbrygga till Gårviks
badplats.

2017-000547

2018-03-14

66366

I

Lars-Erik Hansson

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.8 a - Förlängningsavtal
avseende däck till fordon.

2016-000258

2018-03-13

66367

I

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.3 - Beslut om att
avbryta externt samordnad
upphandling avseende personbilar.

2017-000276

Elin Johansson

Diarienummer
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-05-07

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2018-03-08

66296

I

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Lars-Erik Hansson
punkt 2.5.1.9 - Avskrivning av
fordran mot kund.

Ansvarig

Diarienummer

2018-03-01

66302

I

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har
tecknats avseende skrivare till
Munkedalsskolan vån 2 anv 210
med Canon Business Center AB.

Lars-Erik Hansson

2016-000053

2018-03-01

66301

I

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Lars-Erik Hansson
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har
tecknats avseende skrivare till
Hedekasskolan expeditionen med
Canon Business Center AB.

2016-000053

2018-03-01

66300

I

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Lars-Erik Hansson
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har
tecknats avseende skrivare till LSSkontoret 161 med Canon Business
Center AB.

2016-000053

2018-04-23

66376

I

Sektor
samhällsbyggnad

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.5 a – Tilldelning har
fattats i upphandling av
åkgräsklippare

2018-000107
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-05-07

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2018-04-16

66354

I

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Elin Johansson
punkt 2.5.2.8 b – Förlängning av
avtal avseende elektroniska
körjournaler med Electronic
Trackning Systems Sweden AB,
ABAX.

Ansvarig

2018-03-01

I

Clarie Engström

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Clarie Engström
– Besluta om insatser för Individoch familjeomsorgen.

2018-04-30

I

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Beslut i Kommunstyrelsens
arbetsutskotts protokoll 2018-0327.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Diarienummer
2015-000054

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 95

Dnr: KS 2018-192

Avtalssamverkan IT-nämnd
Sammanfattning
Fullmäktige i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har beslutat att
samverka inom IT-området. Munkedals kommunfullmäktige
fattade beslut om samverkan 2011-11-24, § 74. Samverkan har skett genom att
en gemensam nämnd samt driftorganisation för IT-frågor har inrättats från
2012-01-01. Lysekils kommun är värdkommun för driftorganisationen.
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell
möjlighet till avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i
kommunallagen. Ändringarna föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv
för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta
skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger
nyttan. Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens
som finns i andra kommuner, utan att för den skull ändra huvudmannaskapet.
Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa
avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Regeln ger
också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen.
Beredning
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-12.
Förvaltningens förslag till beslut
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;


Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma IT-nämnden upphör
2018-12-31,



Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom IT-området
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och



Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska
organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till
förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

2018-05-03

Forts § 95
Arbetsutskottets förslag till beslut
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;

Justerandes sign



Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma IT-nämnden upphör
2018-12-31,



Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom IT-området
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och



Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska
organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation.

Utdragsbestyrkande
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2018-04-12

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-192

TJÄNSTESKRIVELSE

Ny samverkan i SML-kommunerna inom IT-området
Förslag till beslut
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;
Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma IT-nämnden upphör 2018-12-31,
Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom IT-området sker
genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och
Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska
organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation.

Sammanfattning
Fullmäktigeförsamlingarna i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har
beslutat att samverka inom IT-området. Munkedals kommunfullmäktige
fattade beslut om samverkan 2011-11-24, § 74. Samverkan har skett genom att en
gemensam nämnd samt driftorganisation för IT-frågor har inrättats från 2012-01-01.
Lysekils kommun är värdkommun för driftorganisationen.
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell möjlighet
till avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i kommunallagen.
Ändringarna föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv för en utbyggd
generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta skapar en omfattande
administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för hantering av relativt få
ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger nyttan. Avtalssamverkan
är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens som finns i andra kommuner,
utan att för den skull ändra huvudmannaskapet. Den föreslagna regeln om
avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att uppgifter helt eller
delvis ska utföras av annan kommun. Regeln ger också möjlighet till så kallad extern
delegation i en viss grupp av ärenden. Uppsiktsplikten över kommunens
avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
En övergång till avtalssamverkan medför lägre kostnader då administration av och
arvoden för nämndssammanträden upphör.

Peter Berborn
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommunchef

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sida

26(40)

Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 96

Dnr: KS 2018-193

Avtalssamverkan Lönenämnd
Sammanfattning
Fullmäktige i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har beslutat att
samverka inom löneområdet. Munkedals kommunfullmäktige
fattade beslut om samverkan 2012-06-28, § 48. Samverkan har skett genom att
en gemensam nämnd samt löneenhet har inrättats från 2013-01-01. Munkedals
kommun är värdkommun för verksamheten.
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell
möjlighet till avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i
kommunallagen. Ändringarna föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv
för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta
skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger
nyttan. Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens
som finns i andra kommuner, utan att för den skull ändra huvudmannaskapet.
Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa
avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Regeln ger
också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-12.
Förvaltningens förslag till beslut
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;


Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma lönenämnden upphör
2018-12-31,



Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom löneområdet
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och



Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska
organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till
förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

159

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

Forts § 96
Arbetsutskottets förslag till beslut
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;

Justerandes sign



Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma lönenämnden upphör
2018-12-31,



Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom löneområdet
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och



Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska
organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation.

Utdragsbestyrkande

160
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2018-04-12

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-193

TJÄNSTESKRIVELSE

Ny samverkan i SML-kommunerna inom löneområdet
Förslag till beslut
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;
Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma lönenämnden upphör 2018-1231,
Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker
genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och
Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska
organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation.

Sammanfattning
Fullmäktigeförsamlingarna i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har
beslutat att samverka inom löneområdet. Munkedals kommunfullmäktige
fattade beslut om samverkan 2012-06-28, § 48. Samverkan har skett genom att en
gemensam nämnd samt löneenhet har inrättats från 2013-01-01. Munkedals
kommun är värdkommun för löneverksamheten.
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell möjlighet
till avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i kommunallagen.
Ändringarna föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv för en utbyggd
generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta skapar en omfattande
administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för hantering av relativt få
ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger nyttan. Avtalssamverkan
är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens som finns i andra kommuner,
utan att för den skull ändra huvudmannaskapet. Den föreslagna regeln om
avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att uppgifter helt eller
delvis ska utföras av annan kommun. Regeln ger också möjlighet till så kallad extern
delegation i en viss grupp av ärenden. Uppsiktsplikten över kommunens
avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
En övergång till avtalssamverkan medför lägre kostnader då administration av och
arvoden för nämndssammanträden upphör.
Peter Berborn
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Lysekils kommun
Sotenäs kommun

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

2018-05-03

§ 97

Dnr: KS 2018-168

Policy för informationssäkerhet
Sammanfattning
SML-IT har utarbetat förslag till gemensam informationssäkerhetspolicy för
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. Utgångspunkten är att information
är av strategisk betydelse för kommunens alla verksamheter. Med utgångspunkt
från policyn kan respektive kommun senare utarbeta riktlinjer och rutiner.
IT-nämnden har vid sammanträde 2018-03-26, § 6, beslutat att föreslå
respektive kommunfullmäktige att anta policyn.
Beredning
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-11. Beslut av ITnämnden 2018-03-26, § 6. Tjänsteskrivelse förvaltningschef och IT-chef, 201803-15. Policy för informationssäkerhet för Sotenäs, Munkedal och Lysekils
kommuner.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för informationssäkerhet.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för informationssäkerhet.

Utdragsbestyrkande
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2018-04-11

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-168

TJÄNSTESKRIVELSE

Policy för informationssäkerhet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för informationssäkerhet.

Sammanfattning
SML-IT har utarbetat förslag till gemensam informationssäkerhetspolicy för Sotenäs,
Munkedals och Lysekils kommuner. Utgångspunkten är att information är av
strategisk betydelse för kommunens alla verksamheter. Med utgångspunkt från
policyn kan respektive kommun senare utarbeta riktlinjer och rutiner.
IT-nämnden har vid sammanträde 2018-03-26, § 6, beslutat att föreslå respektive
kommunfullmäktigeförsamling att anta policyn.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
SML-IT
Administrativ chef

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

164
Sammanträdesprotokoll
IT-nämnd

2018-03-26

7 (12)

§6
Policy för informationssäkerhet
Dnr: ITN 2018-000005
Information är en resurs av strategisk betydelse för kommunens alla verksamheter
och är av betydande värde för invånare, näringsliv och forskning.
Kommunens informationstillgångar består av all information som inkommer till
kommunen eller som upprättas av kommunens verksamheter manuellt och
automatiserat, oavsett var den förvaras och om den är digital eller på papper.
Behovet av en informationssäkerhetspolicy gemensam för Sotenäs-, Munkedals och Lysekils
kommun är av stor vikt. Utifrån denna policy kan sedan kommunerna arbeta fram riktlinjer
och rutiner för att möta kommande förordningar och lagar.
Beslutsunderlag
IT-nämndens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15.
IT-nämndens beslut
IT-nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta policyn för informationssäkerhet.
Beslutet inklusive handlingar skickas till
Kommunstyrelsen i Sotenäs
Kommunstyrelsen i Munkedal
Kommunstyrelsen i Lysekil

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

165

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2018-03-15

ITN 2018-000005

Avdelningen för verksamhetsstöd
Madelene Johansson, 0523-61 31 08
madelene.johansson@lysekil.se

Policy för informationssäkerhet
Sammanfattning
Information är en resurs av strategisk betydelse för kommunens alla verksamheter
och är av betydande värde för invånare, näringsliv och forskning.
Kommunens informationstillgångar består av all information som inkommer till
kommunen eller som upprättas av kommunens verksamheter manuellt och
automatiserat, oavsett var den förvaras och om den är digital eller på papper.
Förslag till beslut
IT-nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta policyn för
informationssäkerhet.
Ärendet
Upprätthålla nödvändig nivå på skyddet av informationstillgångarna avseende;





Konfidentialitet
Riktighet
Tillgänglighet
Spårbarhet

- att information skyddas för obehörig insyn
- att information är tillförlitlig, korrekt och fullständig
- att information är nåbar vid rätt tillfälle
- att specifika aktiviteter som rör information kan
spåras

Förvaltningens synpunkter
Behovet av en informationssäkerhetspolicy gemensam för Sotenäs-, Munkedals och
Lysekils kommun är av stor vikt. Utifrån denna policy kan sedan kommunerna
arbeta fram riktlinjer och rutiner för att möta kommande förordningar och lagar.

Per Garenius
Förvaltningschef

Anders Siljeholm
IT-chef

Bilaga
Policy för informationssäkerhet
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun
Kommunstyrelsen i Munkedals kommun
Kommunstyrelsen i Lysekils kommun

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se
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Fastställt av:

Respektive kommunfullmäktige i SML

Datum:

2o18-xx-xx

För ev. uppföljning ansvarar:

IT-nämnden

Dokumentet gäller för:

Alla nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

Tills vidare

Dokumentansvarig:

IT-chef i SML

Dnr:

ITN zorS-ooooos
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lnledning och syfte
Information är en resurs av strategiskbetydelse för kommunens alla verksamheter och är av
betydande värde för invånare, näringsliv och forskning.
Kommunens informationstillgångarbestår av all information som inkommer till kommunen
eller som upprättas av kommunens verksamheter manuellt och automatiserat, oavsett var
den förvaras och om den är digital eller på papper.

För att trygga informationsförsörjningen ska kommunen bedriva ett långsiktigt och
systematiskt informationssäkerhetsarbete som bygger på etablerade standarder.
Med "etablerade standarder" menas:
Myndigheten för samhällssþdd och beredskap (MSB) har skapat ett stöd för att införa
systematiskt arbete med informationssäkerhet i organisationer. Metodstödet används för att
införa ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Metodstödet för LIS utgår från
standardernai zTooo-serien av International Organisation for Standardization (ISO). ISO är
det globala standardiseringsorganet.
SML-IT deltar i Västra Götalandsregionens (VGR) Informationssäkerhetsprogram 2o2o,
vilket är ett utbildningsprogram från zorS-zozo där deltagare arbetar direkt med MSBs
metodstöd för LIS. Ledningssystemet för informationssäkerhet kommer långsiktigt att bli en
grundpelare i att trygga informationsförsörjningen i kommunen.
MåI
Målet är att upprätthålla nödvändig nivå på sþddet av informationstillgångarna avseende;

Konfìdentialitet
Riktighet
Tillgänglighet
Spårbarhet

- att
- att
- att
- att

information sþddas för obehörig insyn
information är tillförlitlig, korrekt och fullständig
information är nåbar vid rätt tillfiille
specifika aktiviteter som rör information kan spåras

Roller och ansvar

Kommunfullmåiktige
Kommunfullmäktige uttrycker sin viljeinriktning rörande kommunens arbete med
informationssäkerhet i denna policy.

KommunstSrrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp kommunens informationssäkerhetsarbete. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att utarbeta, förvalta
och följa upp riktlinjer för informationssäkerhet.

Nämnderna
Nämnderna med förvaltningar ansvarar för informationsägarskapet inom ramen för sina
verksamheter. Informationsägaren har det yttersta ansvaret för sin information och avgör
vilken information som får hanteras, hur den får hanteras och avvem den får hanteras.
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Polic¡m för informationssäkerhet gäller för alla informationstillgångar i alla verksamheter
inom SML:s kommuner. Policyn gäller för samtliga aktörer som kan komma att hantera
kommunens information. De som hanterar information ska ha kunskap om det regelverk
som gäller ftir hur informationen får hanteras och har själva ett ansvar för att
informationssäkerheten upprätthålls.
Med "regelverk som gäller för hur informationen får hanteras" menas:
Kommunens verksamhet styrs av diverse lagar och regelverk. Vad gäller
informationshantering, måste kommunens verksamhet(er) följa Offentlighets- och
sekretesslagen och Personuppgiftslagen (PUL). Datasþddsförordningen träder i kraft z5 maj
zorS och kommer då att ersätta PUL.
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 98

Dnr: KS 2018-17

Förbundsordning Tolkförmedling Väst
Sammanfattning
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst skickade 2018-01-09 förslag till ny
förbundsordning för samråd.
Förändringarna gällde nya kommunallagen, inträdandet av nya medlemmar samt
att förbundsdirektionen ges möjlighet att inrätta de organ som behövs för att
bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.
Munkedals kommun hade inget att erinra mot förslaget.
Några ändrings-eller tilläggsförslag inkom till förbundet vad gällde formalia om
vad en förbundsordning ska ange och en reviderad version har nu skickats ut för
antagande av medlemskommunerna.
Beredning
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-20. Följebrev –
Beslut om godkännande av ny förbundsordning i respektive kommunfullmäktige,
daterat 2018-03-19. Beslut 2018-03-09 § 307 Direktionen Tolkförmedling Väst.
Tjänsteutlåtande 2018-02-27 angående Förbundsordning. Förbundsordning
Tolkförmedling Väst.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-17

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst skickade 2018-01-09 förslag till ny
förbundsordning för samråd.
Förändringarna gällde nya kommunallagen, inträdandet av nya medlemmar samt att
förbundsdirektionen ges möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva
förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.
Munkedals kommun hade inget att erinra mot förslaget.
Några ändrings-eller tilläggsförslag inkom till förbundet vad gällde formalia om vad
en förbundsordning ska ange och en reviderad version har nu skickats ut för
antagande av medlemskommunerna.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Folkhälsa
Bättre styrning av kommunalförbundet kan ge bättre förutsättningar för personer
och myndigheter som är i behov av tolktjänster.
Barnkonventionen
Bättre styrning av kommunalförbundet kan ge bättre förutsättningar för barn och
unga vars vårdnadshavare är i behov av tolktjänster.
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Tolkförmedling Väst

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Följebrev – Beslut om godkännande av ny
förbundsordning i respektive kommunfullmäktige
Beslut innan sommaren
Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun
beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget översänd här till befintliga medlemmar
och ansökande kommuner för godkännande av den nya förbundsordningen. Beslutet måste fattas
i respektive fullmäktige senast 2018-06-29.

Förändringarna i korthet
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen
och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya
förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva
förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen
men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation
och den nya kommunallagen.
Förslaget till förbundsordning har skickats ut till nuvarande medlemskommuner på samråd.
Samtliga yttranden är positiva och de flesta har inte haft några synpunkter Några ändring- eller
tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det
regleras i kommunallagens 9 kap § 6. Förbundsordningens har därför reviderats efter samrådet
för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls.
Bifogade handlingar:
 Protokollsutdrag från direktionen § 307/2018-03-09
 Förslag till ny förbundsordning
 Tjänsteutlåtande om ny förbundsordning
Vid frågor kontakta förbundssekreteraren Emma Davidsson eller maila till vår kanslimail.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör

Tolkförmedling Väst
Box 113 05
404 27 Göteborg

Telefon
010 - 211 73 79

E-post
kansli@tolkformedlingvast.se

Webb
www.tolkformedlingvast.se
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2018-02-27
Dnr 18/0002-20
Direktionen 2017-03-09

Förbundsordning
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna förslaget till ny förbundsordning och översända förslaget till
befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i
respektive fullmäktige senast 2018-06-29.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen
och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya
förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva
förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen
men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation
och den nya kommunallagen.
Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Samtliga
yttranden är positiva till förslaget och de flesta har inte några synpunkter Några ändring- eller
tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det
regleras i kommunallagens 9 kap § 6. Förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa
att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls.
Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning. Förslaget kommer
sedan skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina respektive
kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2018-06-29. Den nya
förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01.
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Bakgrund och ärendeprocess
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram med anledning av den nya kommunallag
som trädde i kraft 1 januari 2018 men även för att direktionen i september 2017 beslutade att
öppna upp för nya medlemmar i förbundet. Förbundsordningen har inte reviderats sedan
förbundets start 2013 bortsett från att nya medlemmar skrevs in i årsskiftet 2014/2015 då
förbundet senast tog in nya medlemmar.
Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ
som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. De 12 nya
medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och
redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen.
Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Majoriteten
av yttrandena framför att de inte har några synpunkter och är positiva till förslaget. Några
synpunkter med ändring- eller tilläggsförslag har inkommit från Västra Götalandsregionen
(VGR), kommunstyrelsen i Göteborgs Stad, kommunstyrelsen i Skövde kommun samt
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falköping. Nedan beskrivs synpunkterna samt vart eventuell
revidering finns i förbundsordningen:











Att nuvarande skrivning om att anta någon av medlemskommunernas finanspolicy ska
kvarstå. Tolkförmedling Väst håller på att arbeta fram en egen finanspolicy på inrådan av
redovisningschef. Den nya finanspolicyn är mer anpassad efter kommunalförbundets
organisation och kommer vara framtagen innan införandet av den nya
förbundsordningen.
Att det framgår vilka befogenheter och vilken sammansättning som ett eventuellt
arbetsutskott eller beredningsutskott ska ha. Ändringen i förbundsordningen innebär att
direktionen ges möjlighet att inrätta nödvändiga organ för att vara fortsatt effektiv.
Befogenheter och sammansättning skrivs fram om behovet av ett organ uppstår.
Att riktlinjer för förbundets budgetprocess förtydligas. Detta har gjorts under § 15.
Att en utgångspunkt för medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst bör
vara att det är kommuner som ingår i VGR. I samband med beslutet att öppna upp för
fler medlemmar i september 2017 uppkom diskussionen om kommuner utanför VGR
kan ansöka. Inga kommuner utanför VGR har dock ansökt om medlemskap och därför
föreslås direktionen ta ställning till frågan först om den uppkommer i framtiden.
Att det borde framgå om det finns beslut i direktionen som kräver kvalificerad majoritet.
Detta beskrivs nu under § 8.
Att det bör framgå att allmänheten får ställa frågor under årsredovisningssammanträdet.
Det framgår nu i § 16 att sammanträdet då årsredovisningen behandlas inte är offentligt.
Att det behövs tydliggöras hur medlemmarnas styrning i förbundets ekonomi och
verksamhet utövas eftersom det under § 14 mestadels beskrivs om medlemmarnas insyn.
Styrningen beskrivs i flera paragrafer av förbundsordningen och ett förtydligande har
gjorts om vilka paragrafer det gäller.
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I kommunallagens 9 kap och § 6 beskrivs vad en förbundsordning i ett kommunalförbund ska
ange. De flesta inkomna samrådssynpunkter berör punkterna som beskrivs i nämnd paragraf och
förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa att alla lagens krav på en
förbundsordning upprätthålls.
Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning som sedan kommer
skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för beslutsfattande. Beslut i
respektive fullmäktige ska tas senast 2018-06-29. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från
2019-01-01.

Förändringarna i korthet
2 § Nya medlemmar
Följande 12 nya medlemmar läggs till i förbundsordningen: Bollebygd, Dals Ed, Herrljunga,
Härryda, Kungälv, Mark, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tjörn, Tranemo och Vårgårda.

4 § Organisation
Under denna paragraf har det skrivits in att förbundet har möjlighet att inrätta egna organ. Viss
text kopplat till införandet av förbundet är borttagen.

8 § Beslut
I enlighet med kommunallagen ska det regleras i förbundsordningen om det fattas några beslut
som kräver kvalificerad majoritet. Därför har det tillkommit en paragraf med information att
direktionen inte fattar den typen av beslut.

12 § Kostnadstäckning
I nuvarande förbundsordning finns en skrivning att om årets kostnader inte täcks enligt andra
stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan förbundets medlemmar procentuellt i
relation till värdet av nyttjade tjänster under året. Denna skrivning är borttagen efter dialog i såväl
presidiet som direktionen.

13 § Finanspolicy, borgen m.m.
Skrivningen i paragrafen är justerad i enlighet med rekommendationer av redovisningschef
utifrån att en egen finanspolicy kommer att tas fram. Justeringen gäller riktlinjer vid lån.

§ 14 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarnas styrning över verksamheten beskrivs i flera olika paragrafer. Vilka paragrafer det
gäller har lagts till i förbundsordningen i § 14.
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15 § Budgetprocess, § 16 Årsredovisning
I den tidigare förbundsordningen beskrivs budget och årsredovisning i samma paragraf. Det har
nu förtydligats genom att det i § 15 framgår att det är kommunalförbundets budgetprocess som
beskrivs och att det i § 16 handlar om årsredovisning. Beskrivningen av årsredovisningen är
dessutom mer utförlig och tar upp att sammanträdet för årsredovisningen inte är offentligt.

Övriga ändringar
I övrigt är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den
nya kommunallagen.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande
Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar
Förslag till ny förbundsordning

Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg,
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara,
Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör
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Förbundsordning
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1 § Namn och säte
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås,
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene,
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad,
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn,
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt
Öckerö.

3 § Ändamål
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva
gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot
är vice ordförande i direktionen.
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten.
Ledamot kallar själv in sin ersättare.
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Revisorer
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om
ansvarsfrihet för direktionen.

6 § Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
 ledamot i direktionen
 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

2 (5)
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7 § Närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

8 § Beslut
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.

9 § Anslagstavla
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets anslagstavla.

10 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

11 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

12 § Kostnadstäckning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

13 § Finanspolicy, borgen m.m.
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i
förbundet efterfrågar.
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske
med samtliga förbundsmedlemmar.
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15 § Budgetprocess
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före
verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet
är offentligt.

16 § Årsredovisning
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i
fullmäktige.
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

17 § Arvoden och ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen.
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

18 § Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

19 § Likvidation
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

20 § Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som
anpassats till det nya antalet medlemmar.

21 § Tvister
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

22 § Ändring av förbundsordningen
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad
förbundsordning.
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 99

Dnr: KS 2018-194

System för internhyra
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till internhyra för kommunala
verksamhetsfastigheter. Systemet ska stimulera till effektivare lokalutnyttjande
och energieffektivitet samtidigt som standarden på fastigheterna ska förbättras.
Munkedals kommun tillämpade under åren 2005-2012 internhyresavtal. Dessa
avtal gav inte de positiva effekter som var syftet. För närvarande används ett
system där fastighetsenheten får ett anslag för drift och underhåll av
fastigheterna vilket medför att lokaler är en ”fri nyttighet” för verksamheterna.
Förutom ett system med internhyror, krävs en insikt att alla ska jobba mot
samma mål – största koncernnyttan. Om koncernnytta är det som genomsyrar
organisationen är det lättare att samordna lokalutnyttjande och få en effektivare
lokalanvändning.
Rätt internhyresmodell fungerar som ett decentraliserade budgetsystem, dvs
verksamheterna själva prioriterar mellan olika typer av resurser och alla resurser
måste då ha ett pris. Syftet är att skapa incitament för att utnyttja befintliga
lokaler effektivt, för att inte efterfråga mer lokaler än nödvändigt samt hålla
tillbaka krav på investeringar. Det handlar även om att tydliggöra kostnader.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-04. System för
internhyra i Munkedals kommun, daterad 2018-04-04.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner system för internhyra i Munkedals kommun.



Kommunfullmäktige beslutar att system för internhyra ska tillämpas från och
med 1 januari 2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till
förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige godkänner system för internhyra i Munkedals kommun.



Kommunfullmäktige beslutar att system för internhyra ska tillämpas från och
med 1 januari 2019.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-194

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Johansson
Fastighetschef

System för internhyra
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner system för internhyra i Munkedals kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att system för internhyra ska tillämpas från och med 1
januari 2019.

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till internhyra för kommunala
verksamhetsfastigheter. Systemet ska stimulera till effektivare lokalutnyttjande och
energieffektivitet samtidigt som standarden på fastigheterna ska förbättras.
Munkedals kommun tillämpade under åren 2005-2012 internhyresavtal. Dessa avtal
gav inte de positiva effekter som var syftet. För närvarande används ett system där
fastighetsenheten får ett anslag för drift och underhåll av fastigheterna vilket medför
att lokaler är en ”fri nyttighet” för verksamheterna.
Förutom ett system med internhyror, krävs en insikt att alla ska jobba mot samma
mål – största koncernnyttan. Om koncernnytta är det som genomsyrar
organisationen är det lättare att samordna lokalutnyttjande och få en effektivare
lokalanvändning.
Rätt internhyresmodell fungerar som ett decentraliserade budgetsystem, dvs
verksamheterna själva prioriterar mellan olika typer av resurser och alla resurser
måste då ha ett pris. Syftet är att skapa incitament för att utnyttja befintliga lokaler
effektivt, för att inte efterfråga mer lokaler än nödvändigt samt hålla tillbaka krav på
investeringar. Det handlar även om att tydliggöra kostnader.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Syftet är ett bättre resursutnyttjande.
Miljö
Systemet kan leda till lägre energiförbrukning
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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System för internhyra i Munkedals kommun
Kommunchefen har gett i uppdrag att utreda ett nytt system för internhyra för
kommunala verksamhetsfastigheter. Systemet ska stimulera till effektivare
lokalutnyttjande och energieffektivitet samtidigt som standarden på fastigheterna
ska förbättras.
Bakgrund
Munkedals kommun tillämpade under åren 2005-2012 internhyresavtal. Dessa avtal
gav inte de positiva effekter som var syftet. För närvarande används ett system där
fastighetsenheten får ett anslag för drift och underhåll av fastigheterna vilket medför
att lokaler är en ”fri nyttighet” för verksamheterna.
Förutom ett system med internhyror, krävs en insikt att alla ska jobba mot samma
mål – största koncernnyttan. Om koncernnytta är det som genomsyrar
organisationen är det lättare att samordna lokalutnyttjande och få en effektivare
lokalanvändning.
Rätt internhyresmodell fungerar som ett decentraliserade budgetsystem, dvs
verksamheterna själva prioriterar mellan olika typer av resurser och alla resurser
måste då ha ett pris. Syftet är att skapa incitament för att utnyttja befintliga lokaler
effektivt, för att inte efterfråga mer lokaler än nödvändigt samt hålla tillbaka krav på
investeringar. Det handlar även om att tydliggöra kostnader.
Beskrivning av internhyressystemet
1. Samhällsbyggnadsnämnden svarar för lokalförsörjning, förvaltning och
uthyrning av egna och inhyrda verksamhetslokaler.
2. Upplåtelsetiden för egna lokaler är minst tio år med tio månaders
uppsägning.
3. Nyttjandet av egna och inhyrda lokaler regleras i
hyresöverenskommelser mellan Samhällsbyggnadsnämnden och
respektive v e r k s a m h e t s n ä m n d .
4. Hyresöverenskommelserna ska omfatta:
a. Vilka verksamheter och lokaler som omfattas av uthyrningen
b. Eventuella avvikelser från kommunens generella
hyressättningsprinciper kan göras efter beslut i kommunstyrelsen
c.
Anpassad gränsdragningslista
5. Internhyran debiteras respektive nämnd via ekonomisystemet, om inte
annat överenskommes, med en 12-del av en årskostnad per månad.
Samhällsbyggnadsnämnden ska vid behov bistå med detaljuppgifter
som ligger till grund för hyresgästens fördelning av kostnader. Energi
och media faktureras tre gånger per i samband med delårsbokslut samt
bokslut.
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6. Lokaler som ägs av kommunen och som upplåts till interna
hyresgäster ska åsättas en hyra som motsvarar dess kostnad.
7. För inhyrda lokaler debiteras ett hyresbelopp motsvarande den
externa hyran och samt eventuella driftskostnader.
8. Det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för all inhyrning av
externa lokaler och ska därmed vara förstahandshyresgäst för alla
externt inhyrda lokaler. Fastighetsförvaltningen ska ansvara för att de
verksamheter som nyttjar lokaler som är externt inhyrda får information
om kontraktslängder, uppsägningstider och andra villkor i de externa
kontrakten.
Andrahandsuthyrning till extern hyresgäst är inte tillåten med undantag för fritidsoch föreningsverksamhet samt vård- och omsorgssektorns uthyrning av boende inom
äldreomsorgen eller särskilt boende. I andra fall kan andrahandsuthyrning för andra
ändamål än ovan exempelvis skolans lokaler ske efter godkännande från
samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta för att förenkla förfarandet och stimulera till
kostnadseffektiviseringar.
Lokalförsörjningsstrategi
Munkedals kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler
ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.
Den övergripande ambitionen ska vara att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till
så låg kostnad som möjligt. Detta ska åstadkommas genom att inte ha överytor,
samutnyttja lokaler samt avyttra lokaler som inte behövs för kommunens fortsatta
verksamhet. Kommunens verksamhet ska bedrivas i lokaler som fyller kraven på god
inomhusmiljö samt är energieffektiva och följer kommunens miljöambitioner.
Behovet av lokaler ska i första hand tillgodoses inom det kommunägda
fastighetsbeståndet. I andra hand kan lokaler hyras av externa fastighetsägare.
Lokaler får inte hyras externt om egna lokaler finns lediga och kan anpassas för
verksamheten. Vid avveckling av lokaler gäller motsvarande prioritering det vill säga
i sista hand ska verksamheten lämna lokaler ägda av kommunen.
Planering och framförhållning
För att få en god framförhållning och därmed kunna möta behoven från framför allt
Välfärdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur och fritidsnämnden
ska arbetet med kontinuerliga behovsanalyser ske löpande och i såväl ett kortsiktigt
perspektiv för det nästkommande verksamhetsåret som ett långsiktigt perspektiv för
fem år.
Det utgör därmed det centrala navet för administration av fastigheterna i det
kommunala beståndet. Fastighetsplanen ska årligen uppdateras med avseende på:
- Periodiskt underhåll kommande 5-årsperiod
- Investeringsbehov kommande 5-årsperiod
Lokalförsörjning
Ansvarig för lokalförsörjningen är samhällsbyggnadsnämnden. Alla interna och
externa hyreskontrakt avseende lokaler handläggs av samhällsbyggnadsnämnden.
Tecknande av nya och förlängning av gällande externa hyresavtal samt uppsägning
av externa kontrakt beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Ansvars- och rollfördelning
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av
kommunens byggnader. I ansvaret ingår även ledningar på tomtmark. Samtliga
byggprojekt som rör kommunens fastighetsbestånd ligger också under detta ansvar.
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Hyresgästen ansvarar för den hyreskostnad enligt självkostnadsprincipen som gäller
för respektive lokal vid tecknande av externt och/eller internt hyresavtal.
Respektive nämnd ansöker om medel för hyreskostnaden och
samhällsbyggnadsnämnden ansöker om anslag för investeringar.
Hyresgästernas inflytande och allmänna spelregler
Hyresgästen ska informeras om driftstatistik för den fastighet som de bedriver
verksamhet i samt vilka underhållsåtgärder som kommer att genomföras kommande
år.
Tillgänglighet
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att förbättra tillgängligheten i kommunens
fastigheter.
Miljöfrågor
Energiförbrukningen i de kommunala fastigheterna har minskat under de senaste tio
åren. Det är ett politiskt fastställt mål att minskningen ska fortsätta.
Ansvaret för energiförbrukningen och för annan förbrukning delas mellan hyresvärd
och hyresgäst. Hyresvärden svarar för fläktar, fönster etc och hyresgästen för hur
byggnaden används, tex hur fönster och dörrar står öppna.
Kommunfullmäktige har fastställt mål för utsortering av matavfall och källsortering.
Respektive hyresgäst svarar för detta inom sin verksamhet.
Kontrakts- och uppsägningstider för lokaler
Normal kontraktstid är 10 år med förlängning 10 år. Avtalet ska sägas upp senast nio
månader innan hyresgästen vill lämna lokalen. Under uppsägningstiden betalas full
hyra av hyresgästen. Om hyresgäst vill lämna lokal eller del av lokal i förtid ska
denna uppsägning godkännas av Kommunstyrelsen. Uppsägning görs av ansvarig
nämnd. Uppsägningstiden kan förkortas om fastigheten kan säljas eller hyras ut till
annan intressent.
För externt förhyrda lokaler gäller kontrakts- och uppsägningstider enligt avtal.
Utformning av interna hyresavtal och intern hyressättning
Avtalet ska definiera hyresobjektet, användning, kontraktstid, uppsägning och
förlängning, hyresbelopp och vilka åtagande som ingår, reglering av hyran över tid,
betalningstider, allmänna bestämmelser samt gränsdragningslista.
Självkostnadsprincipen ska vara rådande, det vill säga att hyresgästen betalar vad
lokalerna kostar att äga och driva på lång sikt, d.v.s. inklusive erforderligt underhåll.
Det innefattar kostnader för drift, underhåll och kapitalkostnader.
Beräkningen av internhyran ska göras utifrån följande regler:
Internhyran beräknas individuellt för varje objekt.
De faktiska kapitalkostnaderna (avskrivning och ränta) som belastar
fastighetsenheten ska ingå i hyran.
Nivån på fastighetsunderhållet fastställs av kommunfullmäktige generellt.
Underhållsplanen styr var satsningarna sker. Om kommunfullmäktige beslutar om
ändring av storleken på fastighetsunderhållet justeras anslaget och hyran i
motsvarande grad.
Hantering av kommunala lokaler i budget
Om-, till- och nybyggnad
Hyresgästen motiverar och initierar behovet av om-, till- och nybyggnad. Nämnd
framför begäran om förändring.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att inventera och redovisar
investeringsbehov som behövs för att behålla standard och värde av fastigheten.
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Samtliga investeringar ska bekostas genom höjd hyra. Grundregel är att
samhällsbyggnadsnämnden är beställare av samtliga beställningar. Nämnden
upprättar även investerings- och driftkalkyl och äskar medel för investeringen.
Senast vid utgången av februari månad året före budgetåret ska genomgång av
förändringsbehovet ha skett mellan hyresvärd och hyresgäst, för att inrymmas i
ordinarie budgetprocess.
Krav från myndigheter som beror på verksamhetens art finansieras av
verksamheten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sida

31(40)

Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 100

Dnr: KS 2017-5

Utökat anslag 2018 till Byggnadsnämnden
Sammanfattning
Plan- och byggenheten inom samhällsbyggnadssektorn består av tre tjänster,
två på bygglov och en på plan.
Situationen är ansträngd, vilket innebär att tiden för att hantera en ansökan om
bygglov är ovanligt lång i ett Munkedals perspektiv. Få anställda innebär också
att verksamheten är sårbar, något som märks vid sjukdom eller uppsägning av
tjänst.
Att utöka antalet tjänster på bygglov vore ett sätt att förbättra arbetssituationen
på enheten, korta handläggningstiderna samt göra verksamheten mindre sårbar.
En ny tjänst kostar ca 650 tkr. Ungefär hälften bedöms kunna tas in i
bygglovsavgifter etc.
Beredning
Beslut Byggnadsnämnden 2017-12-05 § 75. Sektorchefens tjänsteskrivelse
2017-11-28.
Byggnadsnämndens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ett ökat anslag om 325 tkr
per år för en ny tjänst på bygglov från och med 2018.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till byggnadsnämndens förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ett ökat anslag om 325 tkr
per år för en ny tjänst på bygglov från och med 2018.

Utdragsbestyrkande

190

191
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6
2017-12-05

BYGGNADSNÄMNDEN

§ 75

Dnr: BN 2017–0003

Handläggare inom bygglov
Plan- och byggenheten består av tre tjänster, två på bygglov och en på plan.
Situationen är ansträngd, vilket innebär att tiden för att hantera en ansökan om
bygglov är ovanligt lång i ett Munkedals perspektiv. Få anställda innebär också att
verksamheten är sårbar, något som märks vid sjukdom eller uppsägning av tjänst.
Att utöka antalet tjänster på bygglov vore ett sätt att förbättra arbetssituationen på
enheten, korta handläggningstiderna samt göra verksamheten mindre sårbar. En
ny tjänst kostar ca 650 tkr. Ungefär hälften bedöms kunna tas in i bygglovsavgifter
etc.
Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ökad kommunal kostnad. Kortare handläggningstid
Facklig samverkan enligt FAS05. Kommer att genomföras om BN tillstyrker
förslaget
Beredning
Tjänsteskrivelse; Samhällsbyggnadschef

2017-11-28

Beslut


Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ett ökat anslag om 325 tkr
per år för en ny tjänst på bygglov från och med 2018.

Expediering
Ekonomienheten
akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare inom bygglov
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ett ökat anslag om 325 tkr per år för
en ny tjänst på bygglov från och 2018.

Sammanfattning
Plan- och byggenheten består av tre tjänster, två på bygglov och en på plan.
Situationen är ansträngd, vilket innebär att tiden för att hantera en ansökan om
bygglov är ovanligt lång i ett Munkedals perspektiv. Få anställda innebär också att
verksamheten är sårbar, något som märks vid sjukdom eller uppsägning av tjänst.
Att utöka antalet tjänster på bygglov vore ett sätt att förbättra arbetssituationen på
enheten, korta handläggningstiderna samt göra verksamheten mindre sårbar. En ny
tjänst kostar ca 650 tkr. Ungefär hälften bedöms kunna tas in i bygglovsavgifter etc.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ökad kommunal kostnad. Kortare handläggningstid
Facklig samverkan enligt FAS05
Kommer att genomföras om BN tillstyrker förslaget
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 101

Dnr: KS 2018-146

Utbetalning av partistöd 2018 – Kristdemokraterna
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt
partistöd.
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år.
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års
utbetalningar.
Kristdemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-29.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.
Beredning
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-04. Redovisning av
erhållet lokalt partistöd.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Kristdemokraterna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Mandat
2

Mandatstöd
9100

Totalt
13650

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

Forts § 101
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Kristdemokraterna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Justerandes sign

Mandat
2

Mandatstöd
9100

Utdragsbestyrkande

Totalt
13650
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2018-04-04

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-146

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 till
Kristdemokraterna i Munkedal
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Kristdemokraterna
i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Mandat
2

Mandatstöd
9100

Totalt
13650

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per mandat och
år.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt partistöd.
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för kommunalt
partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna skulle ändras så att
utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda partier har lämnat in sin
redovisning för föregående år.
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer att
intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års
utbetalningar.
Kristdemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-29.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget.
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Peter Berborn
Ad
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kristdemokraterna i Munkedal
Kommunsekreteraren
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 102

Dnr: KS 2018-146

Utbetalning av partistöd 2018 – Miljöpartiet
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt
partistöd.
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år.
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års
utbetalningar.
Miljöpartiet de gröna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-0327. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en
särskilt utsedd granskare.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-04. Redovisning av
erhållet lokalt partistöd, inkommen 2018-03-27.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Miljöpartiet de gröna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Mandat
1

Mandatstöd
4550

Totalt
9100

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 102
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Miljöpartiet de gröna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Justerandes sign

Mandat
1

Mandatstöd
4550

Utdragsbestyrkande

Totalt
9100
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-146

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 till
Miljöpartiet de gröna i Munkedal
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Miljöpartiet de
gröna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Mandat
1

Mandatstöd
4550

Totalt
9100

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per mandat och
år.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt partistöd.
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för kommunalt
partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna skulle ändras så att
utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda partier har lämnat in sin
redovisning för föregående år.
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer att
intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års
utbetalningar.
Miljöpartiet de gröna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-27.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget.
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Peter Berborn
Ad
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Miljöpartiet de gröna i Munkedal
Kommunsekreteraren
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 103

Dnr: KS 2018-146

Utbetalning av partistöd 2018 – Vänsterpartiet
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt
partistöd.
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år.
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års
utbetalningar.
Vänsterpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-26.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-15. Redovisning av
erhållet lokalt partistöd, inkommen 2018-03-26.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Mandat
2

Mandatstöd
9100

Totalt
13650

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 103
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Justerandes sign

Mandat
2

Mandatstöd
9100

Utdragsbestyrkande

Totalt
13650
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-146

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 till
Vänsterpartiet i Munkedal
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Vänsterpartiet i
Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Mandat
2

Mandatstöd
9100

Totalt
13650

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per mandat och
år.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt partistöd.
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för kommunalt
partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna skulle ändras så att
utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda partier har lämnat in sin
redovisning för föregående år.
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer att
intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års
utbetalningar.
Vänsterpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-26.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget.
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Peter Berborn
Ad
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Vänsterpartiet i Munkedal
Kommunsekreteraren
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

§ 104

Dnr: KS 2017-439

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om översyn av
medborgarråden.
Sammanfattning
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-09-30 med motion om att, med anledning av
den politiska omorganisationen, även se över Kommunala pensionärsrådet (KPR)
och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF).
Karin Blomstrand (L) framhåller i motionen att det i båda råden finns en
omfattande kompetens som inte till fullo utnyttjas i frågor som rör äldre och
funktionsnedsatta.
Liberalerna yrkar att man i en översyn ska belysa; storlek och sammansättning
av råden, vem som utser representanterna, vem som ska representera
kommunen samt se över rådens arbetsordning i syfte att höja delaktighet och
påverkansmöjligheten för råden.
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala
pensionärsrådet (KPR) där representanter utses av pensionärsorganisationerna i
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor (KRF) där
representanter utses av funktionsnedsattas brukarorganisationer.
Enligt arbetsordningarna är syftet med råden är att ha ett organ för samråd och
ömsesidig information och kommunikation mellan företrädare för
organisationerna och kommunen i frågor som rör brukarna. Råden ska vara
referensorgan i frågor som rör funktionsnedsatta och/eller pensionärer.
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 samarbetat med många
kommuner och landsting för att utveckla system och metoder för att skapa
delaktighet för medborgarna.
I Munkedals kommun har man bland annat inrättat en fullmäktigeberedning,
Beredningen för samhällsdialog, vars uppdrag och ansvar är att utveckla former
för medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor
som rör kommunens verksamhet och utveckling. Medborgardialogen ska också
ge förutsättningar för att tillvarata kompetens och kunskap i kommunen.
Beredningen ansvarar även för att föra ut frågor som fullmäktige beslutar för
medborgardialog och förankring.
Kommunfullmäktige antog 2017-11-23 § 94 Handlingsplan för
Barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga
rättigheter för barn.
Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn och unga rätt att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör dem.
Ett steg för att kunna implementera Barnkonventionens intentioner i den
kommunala beslutsprocessen är att skapa en struktur där barn och unga kan
uttrycka sin mening och höras i frågor som rör dem.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-03

Forts § 104
Att genomföra en översyn av råden i syfte att höja delaktighet och
påverkansmöjligheten för råden ligger helt i linje med kommunfullmäktiges
intentioner om ökad medborgardialog.
Beredning
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-19. Motion av Karin
Blomstrand (L) daterad 2017-09-30.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att bevilja motionen.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja motionen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2017-439

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om översyn
av medborgarråden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja motionen.

Sammanfattning
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-09-30 med motion om att, med anledning av den
politiska omorganisationen, även se över Kommunala pensionärsrådet (KPR) och
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF).
Karin Blomstrand (L) framhåller i motionen att det i båda råden finns en omfattande
kompetens som inte till fullo utnyttjas i frågor som rör äldre och funktionsnedsatta.
Liberalerna yrkar att man i en översyn ska belysa; storlek och sammansättning av
råden, vem som utser representanterna, vem som ska representera kommunen samt
se över rådens arbetsordning i syfte att höja delaktighet och påverkansmöjligheten
för råden.
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala pensionärsrådet
(KPR) där representanter utses av pensionärsorganisationerna i kommunen och
Kommunala rådet för funktionhindersfrågor (KRF) där representanter utses av
funktionsnedsattas brukarorganisationer.
Enligt arbetsordningarna är syftet med råden är att ha ett organ för samråd och
ömsesidig information och kommunikation mellan företrädare för organisationerna
och kommunen i frågor som rör brukarna. Råden ska vara referensorgan i frågor
som rör funktionsnedsatta och/eller pensionärer.
KPR består av åtta ordinarie ledamöter och sju ersättare. Sex av ledamöterna väljs
av pensionärsorganisationerna och ordförande samt ytterligare en representant väljs
av kommunstyrelsen.
KRF består av åtta ordinarie ledamöter och sju ersättare. Sex av ledamöterna väljs
av brukarorganisationerna och ordförande samt ytterligare en representant väljs av
kommunstyrelsen.
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller övergripande
frågor.
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Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 samarbetat med många
kommuner och landsting för att utveckla system och metoder för att skapa
delaktighet för medborgarna.
I Munkedals kommun har man bland annat inrättat en fullmäktigeberedning,
Beredningen för samhällsdialog, vars uppdrag och ansvar är att utveckla former för
medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor som
rör kommunens verksamhet och utveckling. Medborgardialogen ska också ge
förutsättningar för att tillvarata kompetens och kunskap i kommunen. Beredningen
ansvarar även för att föra ut frågor som fullmäktige beslutar för medborgardialog
och förankring.
Kommunfullmäktige antog 2017-11-23 § 94 Handlingsplan för Barnkonventionen.
Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.
Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn och unga rätt att uttrycka sin mening
och höras i alla frågor som rör dem.
Ett steg för att kunna implementera Barnkonventionens intentioner i den kommunala
beslutsprocessen är att skapa en struktur där barn och unga kan uttrycka sin mening
och höras i frågor som rör dem.
Att genomföra en översyn av råden i syfte att höja delaktighet och
påverkansmöjligheten för råden ligger helt i linje med kommunfullmäktiges
intentioner om ökad medborgardialog.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Folkhälsa
Att öka medborgares inflytande och delaktighet är positivt för folkhälsan.
Barnkonventionen
Kommunfullmäktige antog 2017-11-23 § 94 Handlingsplan för Barnkonventionen.
Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.
Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn och unga rätt att uttrycka sin mening
och höras i alla frågor som rör dem. Om man i översynen kan hitta möjligheter för
barn och ungdomar att göra sin röst hörd skulle detta ligga helt i linje med
Barnkonventionen.
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Administrativa enheten
Kommunledningskontoret

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Karin Blomstrand (L)
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Motion om Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet
Med anledning av den kommande organisationsförändringen inom kommunala nämnder vill vi i
Liberalerna ta tillfället i akt att även se över ovanstående råd.
I arbetsordningen, som inte är daterad, står att råden, bland annat, skall;
samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar, dialog, delaktighet,
kommunikation.
Pensionärsorganisationerna utser sex ledamöter samt sex ersättare, funktionshindrades
brukarorganisationer utser sex ledamöter samt sex ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är
ordförande i båda råden, men kommunstyrelsen kan, via särskilt beslut, utse ordinarie ledamot från
kommunstyrelsen till ordförande. Kommunstyrelsen utser även en ordinarie ledamot, eller ersättare
till ledamot i råden, samt en person som ersättare.
Liberalerna anser att det inom båda råden finns en omfattande kompetens, som inte till fullo
utnyttjas i frågor som rör äldre och funktionsnedsatta.
Liberalerna yrkar därför att det i det fortsatta arbetet inför omstruktureringen även skall ingå ovan
nämnda råd där man belyser följande;




Storlek och sammansättning av råden
Vem som utser samt vilka som skall ingå i råden från kommunens sida
Rådens arbetsordning, i anledning av att höja delaktighet och påverkansmöjlighet från råden

