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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Tid:

Tisdag 28 februari 2017, kl 09.00

Plats:

Gullmarssalen, Kommunhuset Forum

Tid för justering:

Fredag 3 mars, kl 13.00

Justeringsperson:

Matheus Enholm (SD)

Ordförande:

Åsa Karlsson (S)

Sekreterare:

Astrid Edström

Ärende

Sid

Info

09.00-11.00 – Info av Skanska om modeller för byggnation av äldreboende

Info

11.00-12.00 – Åsa Ekman om implementering av barnkonventionen

Info

15.00-15.30 – Jan-Erik Larsson om näringslivsstrategi

1.

Arvode för ledamöter och ersättare i kommunala bolag

5

2.

Borgensåtagande - Riksbyggens Kooperativa hyresrättsförening Sörbygården och
Dinglegården

18

3.

Avslutande av ärende - Hyresavtal Dingle 2:56

20

4.

Hälso- och sjukvårdsavtal

21

5.

Förslag till kompletterande renhållningstaxa för Munkedals kommun

53

6.

Kommunstyrelsens bokslut 2016

58

7.

Placering av äldreboende

168

8.

Taxa för myndighetsutövning - Räddningstjänstförbundet

171

9.

Tillsyn enligt alkohollagen under 2016

187

10.

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2017-2018

189
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11.

Ombudsintruktion för RAMBO AB

194

12.

Ombudsintruktion för DILAB

195

13.

Ombudsintruktion för Munkedal Vatten AB

207

14.

Ombudsintruktion för MUNKBO AB

239

15.

Ombudsintruktion för Västvatten AB

263

16.

Hyreskontrakt Dingle hunddagis socialt företag

295

17.

Information
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2016-12-16

Kommunfullmäktige

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Arvode för kommunala bolag
Kommunfullmäktige antog 2014-09-24 §56 ”Regler för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda”. Bestämmelserna gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 §
kommunallagen

1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige,
nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen,
förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt
revisorer i ett kommunalförbund.
En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha
benämningen kommunalråd, landstingsråd eller oppositionsråd eller en annan
benämning som fullmäktige bestämmer. Lag (2013:1053).
Som framgår avser definitionen inte ledamöter och ersättare i kommunala bolag även om
dessa valts av kommunfullmäktige.
Av ”tradition” ersätts ledamöter och ersättare i bolagen enligt de kommunala
bestämmelserna. Fast arvode för ordförande i de kommunala bolagen Munkbo AB,
DILAB samt Munkedal Vatten AB har utgått från den beslutade ersättningen för
ordförande i tex byggnadsnämnden eller lönenämnden (25% av kommunalrådets
månadsarvode per år).
Förvaltningen upplever att det finns behov av att klargöra och slå fast vilka
ersättningsregler som gäller för de kommunala bolagen.

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Regler för arvoden och ersättningar
till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda

Dnr KS 2010-37

Typ av dokument: Regler
Handläggare: Administrativchef Administrativa enheten
Antagen av:
Kommunfullmäktige

Antagningsdatum:
2014-09-24 §56

Revisionshistorik:
Reviderad Kommunfullmäktige 2014-09-24 §56
Reviderad Kommunfullmäktige 2013-02-28 §23
Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-20 §92
Reviderad Kommunfullmäktige 2011-03-03 §6
Reviderad Kommunfullmäktige 2010-12-20 §78
Reviderad Kommunfullmäktige 2007-04-25 §40
Fastställd Kommunfullmäktige 2006-12-20 §92

Giltighet:
2015-01-01 – 2019-12-31

9
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
1§

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 §
kommunallagen.
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid
gäller endast 7 § samt 10-20 §§.

Ersättningsberättigade sammanträden
2§

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och annan förtroendevald som på
särskild kallelse är närvarande vid sammanträden eller fullgör uppdrag har rätt till
ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 9 § och 11-16 §§ för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen
och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas
sammanträden
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper,
styrgrupper och liknande organ
c) gruppmöten som hålls med anledning av och i direkt anslutning till
sammanträden som anges under a) varvid dessa möten ersättningsmässigt skall
omfatta högst en timma per gång
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen
f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ där
ledamöterna är valda av kommunen
h) överläggning med chef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör
i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott
j) besiktning eller inspektion
k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation
l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag inom
kommunens verksamhet.

Sida 1 av 9

10
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER
Förlorad arbetsinkomst
3§

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst
det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket
belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.

Förlorad pensionsförmån
4§

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt
dokumentet ”Regler för pension”.

Förlorad semesterförmån
5§

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på
vilket sätt har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.

Särskilda arbetsförhållanden m m
6§

Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan
anses skäligt att de förtroendevald fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt
anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet
eller motsvarande. Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ för förlorad arbetsinkomst
föreligger också vid möten som med kort varsel ställts in och för vilka den
förtroendevalde tagit ledigt från sin anställning och arbetsgivaren inkallat
vikarie/ersättare.
Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ föreligger för heldag även i de fall då mötet tagit
kortare tid än vad som tagits ledigt för, om den förtroendevalde inte kunnat förutse
detta.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.
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ARVODEN
Årsarvode
7§

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av
heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige har beslutat enligt bilaga.
Årsarvoderade förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till
ledighet motsvarande arbetstagares semester utan att arvodet reduceras.
Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall arvodet
minskas i motsvarande mån.

Begränsat årsarvode
8§

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt
till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige har beslutat enligt
bilaga.
För förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad, skall arvodet minskas i
motsvarande mån.

Arvode för sammanträden m.m.
9§

Förtroendevald, som inte är årsarvoderade med uppdrag på heltid eller minst
40 % av heltid, har rätt till arvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat
enligt bilaga.
För restid från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats får räknas en
schablontimme. Även tid för gruppmöten (högst en timma) enligt § 2 c får räknas
in i sammanträdestiden. Ersättningen omfattar även tid för praktiska förberedelser
i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Vid sammanträde eller motsvarande utanför kommunen räknas restid som
sammanträdestid.

Kommunal pension
10 § För årsarvoderade förtroendevald enligt § 4 finns det särskilda bestämmelser om
kommunal pension. Dessa återfinns i dokumentet ”Regler för pension”.
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ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER
Resekostnader och traktamenten
11 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de
grunder som gäller för kommunens arbetstagare. Även närvarande ej tjänstgörande
ersättare har rätt till resekostnadsersättning. Traktamenten ersätts enligt de
grunder som gäller för kommunens arbetstagare.

Barntillsynskostnader
12 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 8 år. Om
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk
13 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.
Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
14 § Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och
som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk,
hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning för avbytare i jordbruket och för avbytare i övriga näringsidkares
verksamhet
15 § Ersättning betalas för kostnader för avbytare inom jordbruket och för avbytare i
övriga näringsidkares verksamhet. Kostnaden skall styrkas genom att den
förtroendevalde till kommunen lämnar kopia av betald räkning som utvisar datum,
antal timmar och kostnader för avbytaren. Ersättning maximeras enligt samma
regler som gäller för förlorad arbetsinkomst.
Övriga kostnader
16 § För andra kostnader än som avses i § 11-15 betalas ersättning om den
förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa kostnader.
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Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att
kostnaderna uppkom.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Hur man begär ersättning
17 § För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-16 §§ skall den förtroendevalde styrka
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot
dem.
Arvoden enligt 7-8 § betalas ut utan föregående anmälan.
18 § Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast
3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten
hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom
två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför
sig.
Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande enligt
2 § skall framställas senast inom 3 månader från dagen för sammanträde eller
motsvarande.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden
hänför sig.
Tolkning av bestämmelserna
19 § Frågor om tolkning och tillämpning av här intagna bestämmelser avgörs av
fullmäktiges arvodesberedning om sådan finns. I annat fall tolkar kommunstyrelsen
bestämmelserna.
Utbetalning
20 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.
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BILAGA TILL BESTÄMMELSERNA
(Paragraferna i denna bilaga har samma nummer som motsvarande paragraf i
textdelen.)
3 § Förlorad arbetsinkomst
I

Styrkt förlorad arbetsinkomst, maximalt 2000 kr/dag

II

Schablonberäknat belopp: baseras på av försäkringskassan fastställd
sjukpenninggrundande inkomst
a) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 2000 kr/dag
b) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 250 kr/tim
(dock maximalt 8 x timersättning/dag)

III Schablonberäknat belopp, till näringsidkare som inte kan styrka
sjukpenninggrundande inkomst, med belopp som per dag motsvarar 0,2 % procent
av årsarvodet för kommunalrådet.
Ersättningen betalas ut per förlorad arbetstimme (dock maximalt 8 x
timersättning/dag). Summan avrundas till närmast tiotal kronor.
Minst en gång per år ska förtroendevald som ges ersättning enligt denna punkt
lämna inkomstredovisning till kommunen.
De maximala beloppen för förlorad arbetsinkomst ska räknas om i förhållande till
kommunalrådets arvode.
4 § Förlorad pensionsförmån
Enligt pensionspolicyn.
5 § Förlorad semesterförmån
I Verifierat belopp:
a) förlorad semesterersättning:

12% på ersättning för förlorad
arbetsinkomst

maximalt:
12 % x 7,5 x kommunalrådets månadsarvode
260
b) förlorade semesterdagar, maximalt:
II Schablonberäknat belopp:
12% x sjukpenninggrundande inkomst
260

per dag

Samma som maximibeloppet för
förlorad arbetsinkomst/dag

per dag

maximalt:
12% x 7,5 x kommunalrådets månadsarvode
260

per dag
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7 § Årsarvode
Beräkningsgrund i % av arvode för
riksdagsledamot per månad
Kommunstyrelsens ordförande tillika
kommunalråd (heltid)

75 % per månad

Det åligger kommunalrådet att leda kommunstyrelsen och närmast under
kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunkoncernens hela verksamhet:
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor
representera kommunstyrelsen vid sammanträffanden med myndigheter,
konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt
annat
ansvara för att kallelse och föredragningslista utfärdas till sammanträden
ansvara för beredningen av ärende till sammanträden
Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget.
Beräkningsgrund i % av
kommunalrådets arvode
Oppositionsråd

50 % per månad

Det åligger oppositionsrådet att leda, samordna och företräda de partier som sitter i
opposition
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för oppositionens
räkning ta initiativ i dessa frågor
representera kommunens opposition vid sammanträffanden med myndigheter,
konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt
annat
Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget.
Annan förtroendevald som fullgör sitt
uppdrag på heltid eller på minst 40 % av
heltid

Beräkningsgrund i % av
kommunalrådets arvode som
kommunfullmäktige beslutar om i
varje särskilt fall

Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget.
Årsarvodena omfattar även ersättning för telefon.
8 § Begränsat årsarvode
Beräkningsgrund i % av kommunalrådets
månadsarvode per år
a) Kommunfullmäktiges ordförande

25 %

b) Kommunfullmäktiges valberednings ordförande

10 %

c) Valnämndens ordförande, valår

10 %
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d) Revisorer: 5 personer; per revisor

25 %

e) Byggnadsnämndens ordförande

25 %

f) Lönenämndens SML ordförande

25 %

g) Miljönämndens i mellersta Bohuslän ordförande

25 %

Ovanstående förtroendevald som erhåller begränsat årsarvode skall även
erhålla arvode för sammanträden mm, samt kan erhålla ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande betalas ersättning under
förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas.
Ersättning utbetalas även för deltagande i protokollförda sammanträden med annan
kommunal nämnd.
Följande arbetsuppgifter för förtroendevald ska anses rymmas inom ramen för det
begränsade årsarvodet:
-

Rutinmässigt följa förvaltningens arbete,
Överläggning med anställd,
Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan
anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt,
Besök på förvaltningar för information, utanordning, eller påskrift av handling,
Mottagning för allmänheten, telefonsamtal eller dylikt,
Fatta beslut i ärenden nämnden delegerat,
Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke
kommunala organ inklusive presidieträffar,
Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.

9 § Arvode för sammanträden m m
Arvode för sammanträde eller motsvarande betalas ut för de 4 första timmarna, inklusive
restid, (halv dag), med 1 % av kommunalrådets månadsarvode.
Arvode för sammanträde eller motsvarande över 4 timmar, inklusive restid, (hel dag)
ersätts med 1,8 % av kommunalrådets månadsarvode.
Justering av protokoll ersätts med 200 kr inkl restid per justeringstillfälle.
12 § Barntillsynskostnader
Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag
13 § Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk
Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag
14 § Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag
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Hur ska tidsredovisningen ske – exempel
För att tydliggöra redovisningen av tid för sammanträden, resor och gruppmöten följer
här ett exempel:
Exempel 1
Gruppmöte kl 08.30-09.00 (30 min)
Sammanträde kl 09.00-10.30 (1 tim, 30 min)
Restid (schablon 1 tim)
Summa ersättningsberättigad tid: 3 timmar. Arvode betalas ut för halv dag (under 4
timmar)
Exempel 2
Gruppmöte kl 08.00-09.00 (1 tim)
Sammanträde kl 09.00-11.30 (2 tim, 30 min)
Restid (schablon 1 tim)
Summa ersättningsberättigad tid: 4 tim 30 minuter. Arvode betalas ut för hel dag (tid
över 4 timmar)
Vid frågor – kontakta personalavdelningen eller
kommunsekreteraren!
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2017-02-20

Kommunfullmäktige

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Borgensåtagande Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården org
nr 769600-9880
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare borgensbeslut avseende
Riksbyggens BrF Dingle Centrum (33 mnkr), Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening Sörbygården (28 mnkr) samt till Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Sörbygården (1,8 mnkr).
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramborgen till Riksbyggens kooperativa
Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården på maximalt 37,075 mnkr.
Kommunfullmäktige uppmanar Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening
Sörbygården och Dinglegården att fortsätta amortera av låneskulden.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2004-04-28 § 26 om fusion mellan Riksbyggens BrF
Dingle Centrum och Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföring Sörbygården.
Sedan tidigare fanns beslut om kommunal borgen för respektive av
bostadsrättsföreningarna. För Riksbyggens BrF Dingle Centrum beslut från
Kommunfullmäktige 1993-11-24 § 66 om maximal borgen med 33 mnkr. För
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården 1995-09-26 § 55 om
maximal borgen med 28 mnkr samt från beslut 2005-06-15 §48 om maximal borgen
med 1,8 mnkr för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Sörbygården.
När Riksbyggens BrF Dingle Centrum fusionerades med Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsföring Sörbygården beslutades inte om ett nytt gemensamt
borgensåtagande.
Härmed föreslås att samtliga tidigare beslut om borgensåtagande upphävs och
ersätts av ett nytt.
Borgensåtagande för Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och
Dinglegården uppgår till maximalt 37,075 mnkr. Föreningen uppmanas att amortera
på sin låneskuld med minst 0,6 mnkr per år.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Borgensåtagande till föreningen påverkar kommunens finansiella ställning. Det är
därför av största vikt att föreningen fortsätter att amortera på sin låneskuld.
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef
Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården
Swedbanks kontor Munkedal
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2017-02-17

Kommunstyrelsen

Dnr: 2016-22

TJÄNSTESKRIVELSE

Avslutande av ärende – Hyresavtal Dingle 2:56
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsluta ärendet om hyresavtal för
Dingle 2:56 då det inte längre föreligger behov av hyresavtal.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-30, § 51, bland annat att förvärva Dingle
2:56 från Västra Götalandsregionen.
Beslutet överklagades hos Förvaltningsrätten och har inte kunnat verkställas.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-01-12, § 1, förelåg förslag till hyreskontrakt
för några av de byggnader som är belägna på Dingle 2:56. Arbetsutskottet beslutade
att återremittera ärendet.
Härefter har förvaltningsrätten meddelat att överklagan av fullmäktiges beslut
återtagits. Vidare har fullmäktiges beslut om förvärv nu vunnit laga kraft och
fastigheten är i kommunens ägo från den 15 februari 2017. Det är därför inte längre
aktuellt att teckna hyresavtal på fastigheten.

Peter Berborn
Administrativ
Administrativ chef
chef

Beslutet expedieras till:
Sektor samhällsbyggnad

Håkan Sundberg
Kommunchef
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VÄLJ HÄR

Dnr: 2016–272

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Gunnel svensson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska/
verksamhetschef för hälso- och sjukvård
Omsorg

Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom följande beslut

1. Ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som
ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att
gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut
har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen
säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.

2. Ställa sig bakom förslaget till underavtal , Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31
december och som ersätter nuvarande överenskommelse, som
därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.

3. Ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma
avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.

Sammanfattning
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna i
Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal.
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de
områdena där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och
sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För
patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt
ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.
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Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården
är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser från båda
huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård med god
kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. Patientens
perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måsta ha kunskap om
Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på
patientnyttan. En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta
fram ett förslag till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att
överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och
deras företrädare. Förutom representanter från VGR och kommunerna har deltagare
från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag.
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård och blir
underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är
giltigt.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Gemensam översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet och Överenskommelse om
samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk.
Hösten 2014 genomfördes en uppföljning av det nuvarande Hälso- och
sjukvårdsavtalet genom inhämtning av synpunkter från berörda verksamheter.
Resultatet presenterades för det politiska samrådsorganet, SRO, som beslutade om
förlängning av nuvarande avtal för att ge utrymme för en översyn och utveckling av
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Den gemensamma politiska viljeinriktningen som
uttalades om förutsättningarna för översynen var att inga nya gränssnitt eller
skatteväxlingar ska ske och att utvecklingen ska baseras på inkomna synpunkter
med tydligare fokus på patientnyttan och samverkan mellan huvudmännen.
Parterna har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen att
upprätta en överenskommelse om dessa målgrupper. I länet finns sedan 2011 en
sådan överenskommelse. Huvudmännen har konstaterat att överenskommelsen var I
behov av revidering och har beslutat att det skulle ske som en del av framtagandet
av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal.
Båda förslagen har genomgått synpunktsrunda, till alla kommuner i Västra Götaland
och förvaltningar inom VGR, och justerats utifrån inkomna synpunkter.

Nyheter i Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götaland
Några nya avsnitt har tillkommit för att stärka samverkan och gemensam syn på
samverkan mellan parterna.

Gemensam värdegrund och gemensamt åtagande
Det nya avtalsförslaget poängterar vikten av god samverkan med fokus på individens
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behov. Genom att Hälso- och sjukvårdsavtalet inte reglerar ansvar på detaljnivå utan
vill uppnå ett individbaserat förhållningssätt så finns ett behov av väl fungerande
samverkan. En högkvalitativ hemsjukvård som är integrerad med socialtjänst
tillsammans med ett gott samarbete med primärvård och slutenvård ger god vård för
den enskilde samt samhällsekonomiska vinster.
Parterna har ett gemensamt åtagande att säkerställa att Hälso- och sjukvårdsavtalet
efterlevs av verksamheter som företräder dem så att hälso- och sjukvården upplevs
som en välfungerande helhet.

Ny struktur
Avtalet har fått en ny struktur i syfte att vara mer lättläst och lättillgängligt för den
som ska tillämpa avtalet.
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där övriga
överenskommelser som enligt hälso- och sjukvårdslagen ska upprättas mellan
parterna blir underavtal.
Underavtalens giltighet förutsätter ett giltigt huvudavtal.

Nya avsnitt om avtalsvård och utveckling
Avvikelsehantering samt tvister är områden där ökad tydlighet efterfrågades inför
översynen. Dessa områden ingår i avsnitt om avtalsvård som i sin helhet sätter fokus
på följsamheten till den samverkan som regleras i Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Särskilda tillämpningsanvisningar i form av vägledande patientfall tas fram inför
avtalsstart inom ett antal områden som konkretisering av Hälso- och
sjukvårdsavtalet. Ett nytt avsnitt som beskriver viktiga gemensamma
utvecklingsområden för att stärka kvaliteten för den enskilde och skapa
förutsättningar för nya gemensamma vårdformer och använda gemensamma
resurser effektivt.

Nyheter i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk
VGR och länets kommuner har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen att träffa överenskommelse om samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. I länet finns sedan 2011
en sådan överenskommelse. Huvudmännen konstaterade att överenskommelsen
behövde revideras och beslutade att det skulle ske som en del av framtagandet av
nytt hälso- och sjukvårdsavtal.
Översynen har utgått från de förbättringsområden som pekats ut som särskilt
angelägna. I linje med den politiska viljeinriktningen har överenskommelsen ett
tydligare fokus brukar- och patientnyttan.

Nyheter
- Ökad tydlighet genom bättre definierade ansvarsgränser och ansvarsfördelning
och särskilt när det gäller samverkan kring personer med missbruk.
- Förslag till hantering av avvikelser och tvister
- Förslag till hantering av ansvars- och kostnadsfördelning vid delat ansvar vid
placering på HVB-hem.
- Utvecklingsområden där huvudmännen är överens om att fortsätta arbetet med
att utveckla samverkan:
o Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa
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o Om integrerade arbetssätt och mottagningar
o Om insatser för ungdomar med missbruk
o Vid upphandling av HVB-platser

Ändrad avtalstid i Ramavtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och
sjukvård i Västra Götaland
Nuvarande ramavtal om läkarinsatser mellan huvudmännen är upprättat enligt
hälso-och sjukvårdslagen som ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Underavtalens giltighet föreslås sammanfalla med huvudavtalets giltighetstid.

Kommunikation
Parternas gemensamma åtagande innebär att implementera, kommunicera och
säkerställa att innehållet i avtalet med tillhörande tillämpningsanvisningar är kända i
samtliga verksamheter.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Hemsjukvården beräknas öka. Kostnaden beräknas med 30 procent fram till år 2025
(Patientsäkerhetsnätverket SKL)
Folkhälsa
En utveckling där hemsjukvården ökar behöver integrera arbetsmiljö och
patientsäkerhet i ledningssystem.
Rickard Persson
Socialchef
Omsorg

Beslutet expedieras till:

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Till
Medlemskommunerna i
Fyrbodals kommunalförbund

Direktionen i Fyrbodal har den 15 december 2016 ställt sig bakom förslaget till ett nytt Hälso- och
sjukvårdsavtal i Västra Götaland med giltighet fr.o.m. 1 april 2017 t.o.m. 31 december 2020.
Avtalet ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som upphör gälla den 1 april 2017..
Direktionen i Fyrbodal ställde sig också bakom underavtal Överenskommelse kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk med giltighet fr.o.m. 1 april 2017 t.o.m.
31 december 2020. Ersätter nuvarande överenskommelse som därmed upphör att gälla den 31 mars
2017.
Avtalet omfattar patientgrupper där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett
gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar. (HSL §18)
Patientnyttan är vägledande!

Direktionen beslutade
att rekommendera kommunerna ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland, avtal reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionerna och
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och
som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr. o. m 1 april
2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet.
Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.
att rekommendera kommunerna ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den
1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som därmed
upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017.
att rekommendera kommunerna ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal
om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och
sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.
att ovanstående beslut är under förutsättning att Västkom tar beslut om avtalet.
Se mer information om HSA på Västkoms hemsida. Information HSA
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Hälso- och
sjukvårdsavtalet
i Västra Götaland
Avtal som reglerar
hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland
Gäller från och med 1 april 2017
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www.vgregion.se/hosavtal

3

www.vastkom.se/hosavtal
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Allmänt om Hälso- och sjukvårdsavtalet

1.1

Bakgrund

Sedan regionbildningen 1999 har
kommunerna i Västra Götaland och
Västra Götalandsregionen, VGR, reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett
gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal.
Inför ny avtalsperiod har avtalstiden
förlängts för att skapa utrymme för en
gemensam översyn.
Hälso- och sjukvårdens och den

1.2

sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet ska stärka och
främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resulta-

tet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för individen.

ka fortsättningsvis i avtalet benämns
som parterna. Avtalet gäller under
förutsättning att beslut tas av region-

fullmäktige respektive kommunfullmäktige.

avtalet förlängs det med två år i taget
med tolv månaders uppsägningstid.
Vid väsentliga förändringar av
förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av det politiska

samrådsorganet, SRO, mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR.
Se avsnitt 4.2.

hälso- och sjukvård där övriga överenskommelser som enligt HSL ska
upprättas mellan parterna utgör underavtal till detta avtal. Underavtalens
giltighet är direkt kopplat till huvudavtalets giltighet.
Avtalet omfattar även samverkan

mellan VGR:s hälso- och sjukvård och
kommunens socialtjänst. Ansvarsfördelningen beskrivs närmare under avsnitt 3 i avtalet och baseras på den lagreglerade ansvarsfördelningen samt
de överenskommelser som tidigare
gjorts.

Omfattning

Avtalet reglerar ansvarsfördelning
och samverkan inom de områden där
kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL,
3 § och 18 §.
Detta avtal är ett huvudavtal för

1.6

mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina behov av hälsooch sjukvård tillgodosedda.
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR är en förutsättning
för att tillsammans möta framtidens
gemensamma utmaningar.

Avtalstid

Avtalet gäller under perioden 201704-01 – 2020-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har
parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp

1.5

tekniska utvecklingen innebär bland
annat att hälso- och sjukvård som ges
i öppen vård och i hemmet förändras
över tid. Den politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet fokuserar på individens behov
framför alltför skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden.
Gränsdragning ner på detaljnivå i
alla situationer skapar organisatoriska

Avtalsparter

Avtalsparter i detta avtal är var och
en av kommunerna i Västra Götaland
och Västra Götalandsregionen vil-

1.4
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Syfte

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland ska säkra ett gott, säkert
och jämlikt omhändertagande för de
personer som har behov av hälso- och

1.3

www.vastkom.se/hosavtal

Termer och begrepp

Se bilaga Termer och begrepp.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

www.vgregion.se/hosavtal

www.vastkom.se/hosavtal
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Gemensamt ansvar med
ntrum
individens perspektiv i ce

2

Gemensam värdegrund

2.1

Gemensam värdegrund

Region

Kommun

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att ...
... individens behov, inflytande och
självbestämmande alltid är utgångspunkt för hälso- och sjukvården.

2.2

... utifrån patientens perspektiv ska
vården vara lättillgänglig, effektiv
och säker med god kvalitet och gott
bemötande.

... varje medarbetare aktivt bidrar
med sin kunskap och kompetens samt
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande
helhet.

Gemensamt åtagande

Parternas gemensamma åtagande innebär att ...
... implementera och säkerställa att
innehållet i avtalet med tillhörande
tillämpningsanvisningar är kända i
samtliga verksamheter.

... ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har träffat
enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade entreprenörer enligt
lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem,
LOV.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Parternas ansvar

3.1

Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är
den lag som reglerar grundläggande
skyldigheter för VGR och kommunen.
Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR
och kommunen regleras i 3 § och 18
§ HSL, (1982:763), och ansvaret omfattar även rehabilitering, habilitering
och hjälpmedel samt sjuktransporter
och omhändertagande av avlidna. För
tandvård finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567).
Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL:
- Personer i särskilda boendeformer
samt bostäder med särskild service (5
kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje
stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2
socialtjänstlagen (2001:453), SoL).
- Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 kap.

3.2
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6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Sedan regionbildningen 1999 har
kommunen även ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende enligt 18 § HSL
andra stycket: "en kommun får även i
övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet
(hemsjukvård)."
För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är VGR och kommunen, genom
likalydande bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen,
skyldig att ha överenskommelse om
samarbete (8 a § och 8 b § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).
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(2 kap. 7 §) för personer som har behov av insatser från både socialtjänst
och hälso- och sjukvård. Planen ska
upprättas om kommunen eller VGR
bedömer att den behövs för att den
enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till
att den upprättas. (Länk)
För att stärka individens integritet,
självbestämmande och delaktighet
kompletterar patientlagen (2014:821)
regelverket för hälso- och sjukvård.
Utöver det lagstadgade ansvaret
för hälso- och sjukvården har VGR
och kommunen flera överenskommelser om ansvarsfördelning och samverkan som beskrivs nedan i avsnitt 3.2.

Samordnad individuell plan, SIP, ska
upprättas enligt HSL (3 f §) och SoL

Gemensamt ansvar och samverkan

Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och
sjukvård av god kvalitet samt den
kompetens som krävs för att fullgöra
sitt hälso- och sjukvårdsansvar.
För patienter som får kommunal
hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att
kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut
medan VGR ansvarar för läkare och
övriga kompetenser. Parterna ansvarar för att hälso- och sjukvårdsinsatser
individanpassas och koordineras så att
patienten upplever trygghet, säkerhet,
kontinuitet och värdighet. Se även avsnitt 3.3-3.4.
Patienten ska ges medinflytande
i planering av vård och behandling.
Även närstående ska ges medinflytande om patienten samtycker.

Patientens vård och behandling
sker efter beslut eller ordination. Huvudprincipen är att parterna var för
sig har ett ekonomiskt ansvar för beslut, ordinationer och förskrivning
som görs av respektive huvudman.

KOMMUN

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

REGION
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Västra Götalandsregionens åtagande och ansvar

Parterna har ett gemensamt ansvar för
att hälso- och sjukvårdsinsatser individanpassas och koordineras så att
patienten upplever trygghet, säkerhet,

kontinuitet och värdighet. VGR ska
erbjuda en god hälso- och sjukvård
till de som är bosatta eller som vistas i
Västra Götaland.

Ansvaret omfattar öppen och sluten vård, akut och planerad vård.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:
Patienter som utan större svårigheter kan besöka mottagningar (inom
primärvård eller specialistsjukvård).
I ansvaret ingår hälso- och sjukvård i
hemmet eller annan plats där patienten vistas, då insatserna är av
tillfällig karaktär och ingår i pågående behandling, rehabilitering eller
utredning.
Läkarmedverkan för patienter som
omfattas av den kommunala hälsooch sjukvården enligt ramavtal mellan
parterna. Se avsnitt 3.6.

3.4

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser på specialist- samt primärvårdsnivå. För personer över 18 år
finns en vägledning som beskriver
rehabiliterings-/habiliteringsansvaret
på primärvårds- respektive specialistnivå. (Länk)

Specialistsjukvård till patienter inom
kommunal hälso- och sjukvård enligt
gällande vårdprogram och medicinska
riktlinjer, eller enligt upprättad vårdplan/
SIP.
Omhändertagandet av avlidna.
Se avsnitt 3.15.

Handledning och kunskapsöverföring om enskild patient av primärvård
eller specialistsjukvård till kommunens personal i vård, omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter.

Kommunens åtagande och ansvar

Parterna har ett gemensamt ansvar för att
hälso- och sjukvårdsinsatser individanpassas och koordineras så att patienten
upplever trygghet, säkerhet, kontinuitet
och värdighet.

Kommunen ska enligt 18 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer
med beslut om särskilt boende, bostad
med särskild service samt under vistelsetiden åt personer med beslut om dagverk-

samhet, (SoL), samt i daglig verksamhet,
(LSS). Se bilaga Termer och begrepp.
Sedan regionbildningen 1999 har
kommunen även ansvar för hemsjukvård
i ordinärt boende.

Kommunens hemsjukvårdsansvar omfattar:
Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte kan ta sig till VGR:s
mottagningar utan större svårigheter
och där det på grund av �nsatsernas
omfattning och frekvens motiverar
att vården ges i patientens hem.

Patienter med behov av hemsjukvård över tid, oavsett ålder eller
diagnos, som kan ges med bibehållen
patientsäkerhet i patientens hem.

Patienter som enligt ovanstående
punkter har behov av hemsjukvård
kan samtidigt få vissa hälsooch sjukvårdsinsatser utförda på
mottagning baserat på upprättad
vårdplan/SIP.
Se även avsnitt 3.5.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar även:
Att när överenskommelse skett
Hälso- och sjukvårdsinsatser i
Omhändertagande av avlidna.
i enskilda fall utföra planerade
hemmet till patienter på permission
Se avsnitt 3.15.
och/eller förutsägbara hälso- och
från sluten vård som inte kan ta sig
sjukvårdsinsatser i hemmet under
till mottagning. Detta gäller endast
kvälls- och nattetid för patienter som under förutsättning att en överensnormalt besöker VGR:s vårdcentraler. kommelse skett som stöd för de
Under mottagningarnas öppethållan- kommunala insatserna.
de har VGR hälso- och sjukvårdsansvaret för dessa patienter.
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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3.5

SVPL, tillämpas och vårdgivarna ska
använda det gemensamma it-stödet
för detta. (Länk)
VGR:s verksamheter ska i samband
med beslut om kommunal hemsjukvård och vid utskrivning från sjukhus
säkerställa att nödvändig information
medföljer samma dag som överflyttningen sker. Med nödvändig information avses i första hand:
- medicinska epikriser
- aktuella läkemedelsordinationer

En samordnad individuell plan, SIP,
upprättas för personer som behöver
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård om någon av parterna bedömer att det behövs för att den
enskildes behov ska tillgodoses. Den
enskilde måste då ge sitt samtycke till
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den
enskilde, närstående eller av personal
inom parternas verksamheter. Länsgemensam Riktlinje för SIP i Västra
Götaland som kommunerna och VGR
tagit fram ska följas. (Länk)

Ramavtalet avser läkarmedverkan utifrån patientens behov
oberoende av läkarens organisatoriska tillhörighet. Enligt 26 d § HSL
ska VGR avtala med kommunerna om
omfattningen och formerna för läkar-

medverkan och avsätta de läkarresurser som behövs för att patienten inom
kommunal hälso- och sjukvård ska erbjudas god hälso- och sjukvård.

Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som bedrivs
både av VGR och kommunen i enlighet med detta avtal, se avsnitt 3.1-3.4.
I Västra Götalands län finns en

3.8
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Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

Läkarinsatser inom kommunal hälso- och sjukvård regleras i underavtalet till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra
Götaland. (Länk)

3.7
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Informationsöverföring och vårdplanering

Beslut om kommunal hemsjukvård
förutsätter att en vård- och omsorgsplanering genomförs där parterna är
överens om ansvarsfördelning samt
där nödvändigt informationsutbyte
sker. Patienten ska ges medinflytande
i planeringen av sin vård och behandling. Även närstående ska ges medinflytande om patienten samtycker och/
eller inte kan företräda sig själv.
Vid utskrivning från sjukhus ska
den länsgemensamma rutinen Samordnad vård- och omsorgsplanering,

3.6
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särskild vägledning som beskriver
samverkan och ansvarsfördelning gällande rehabilitering och habilitering
för vuxna personer. (Länk)
Det finns också gemensamt

framtagna rutiner för tillämpning av
SOSFS 2008:20, samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i
Västra Götaland. (Länk)

Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk ska erbjudas hälso- och sjukvård i enlighet med detta avtal, se
avsnitt 3.1-3.4. VGR och kommunerna i Västra Götaland har upprät-

tat en överenskommelse enligt (8 a
§ och 8 b § HSL respektive 5 Kap. 8
a § och 9 a § SoL) om samarbete för
personer med psykisk funktionsnedsättning och för personer med
missbruk. Överenskommelsen är ett

underavtal till hälso- och sjukvårdsavtalet och reglerar samarbete och ansvarsfördelning för de båda målgrupperna. (Länk)

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Beslut om egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat
att en patient själv eller vårdnadshavare
kan utföra och ansvara för. I de fall då
patienten behöver praktisk hjälp med

egenvården behöver den legitimerade
yrkesutövaren samråda med den som
ska hjälpa patienten, för att bedöma
samt dokumentera om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patientsäkert sätt.

I enlighet med Socialstyrelsens
föreskrifter har parterna fastställt gemensamma rutiner som ska tillämpas
i Västra Götaland. (Länk)

de läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna
enligt lagen om läkemedelsförmåner
till enskild patient.

svarar för läkemedelskostnaderna och
kontrollen av de kommunala akutläkemedelsförråden. Kommunen har
kostnadsansvaret för transporten av
läkemedel till förråden.

3.10 Läkemedel
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i
Västra Götaland. En särskild samverkansgrupp hanterar gemensamma läkemedelsfrågor mellan kommunerna
i Västra Götaland och VGR.
Läkemedelsgenomgång ska utföras enligt VGR:s regionala medicinska
riktlinje. (Länk) Ansvarig sjuksköterska bör medverka vid läkemedelsgenomgång.
VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseen-

3.10.1 Akutläkemedelsförråd

VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med
kommunal hälso- och sjukvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment
beslutas av VGR. (Länk)
Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att
behandla under en begränsad tidsperiod (t.ex. antibiotikakur). VGR an-

3.10.2 Dosexpedition

Dosexpedition beslutas av läkare som
tar ställning till att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för dosexpedition är uppfyllda. Samråd ska ske
med patienten alternativt närstående
och/eller sjuksköterska.
(Länk)

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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3.11 Medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter som hälso- och sjukvården tillhandahåller ska
vara CE- märkta utifrån det medicin-

tekniska direktivet. Förskrivning av
medicintekniska produkter (hjälpmedel för det dagliga livet och medicin-

teknisk behandling) är en del av vård
och behandling och följer hälso- och
sjukvårdsansvaret.

3.11.1 Personliga hjälpmedel

3.11.2 Läkemedelsnära
produkter

hjälpmedel (Länk) samt Handbok vid
förskrivning av Stomihjälpmedel.
(Länk)

Parterna har tagit fram gemensamma riktlinjer och produktanvisningar,
Handbok för förskrivning av personliga
hjälpmedel, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt beskrivs.
(Länk)
VGR har kostnadsansvar för personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Det finns
även personliga hjälpmedel för vuxna
där VGR alltid har ansvaret. I varje
produktanvisning anges fördelning av
kostnadsansvar för den aktuella produkten.
Förtroendeförskrivning kan ske
på annan sjukvårdshuvudmans kostnadsansvar enligt handbokens anvisningar. Detta för att underlätta en
obruten vårdkedja.

Parterna har antagit gemensamma
riktlinjer för förskrivning av läkemedelsnära produkter. Dessa är samlade
i handböcker för respektive område:
- Diabetes
- Inkontinens, blås- och tarmdysfunktion
- Stomi
- Sondmatningstillbehör och
nutritionspump. Se avsnitt 3.12.
Förbrukningsartiklar vid
blås- och tarmdysfunktion
Fördelningen av statsbidrag för inkontinensprodukter regleras i samarbetsavtal mellan parterna. Kommunen
ansvarar för förskrivning av förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion till personer i kommunal
hälso- och sjukvård. (Länk)
Diabeteshjälpmedel
och stomiprodukter
VGR bär kostnaden för diabeteshjälpmedel och stomiprodukter. Förtroendeförskrivning kan ske av behörig
personal inom kommunen enligt
Handbok vid förskrivning av Diabetes-

3.11.3 Spolvätskor

Spolvätskor för katetersättning och
kateterspolning samt behandling som
kräver steril produkt och där kranvatten inte bör eller får användas förskrivs på recept. VGR ansvarar för
kostnaderna för de produkter som ingår i VGR:s Rutin för förskrivning av
CE-märkta produkter. (Länk)

3.11.4 Övriga medicintekniska
produkter

VGR tillhandahåller även andra medicintekniska produkter till patienter som har sin hälso- och sjukvård i
hemmet. Medicintekniska produkter
som ordineras av läkare är ett ansvar
för VGR. Generellt gäller att den vårdgivare som förskriver produkten är
kostnadsansvarig. För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns
ett avtal där det framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har
kostnadsansvar för. (Länk)

3.12 Livsmedel för särskilda näringsändamål
Barn under 16 år kan erhålla Livsmedel för särskilda näringsändamål
enligt läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 1997:13). VGR subventionerar

livsmedel för särskilda näringsändamål till barn samt till personer från
och med 16 år, enligt särskilt regelverk
(HSS 527-1999). Kostnadsansvaret

mellan VGR och kommunen regleras
i tillämpningshänvisningen. (Länk)

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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3.13 Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
VGR har, enligt tandvårdslagen
(1985:125), ansvar för uppsökande
verksamhet och nödvändig tandvård
till personer med vissa funktionshinder och med stort behov av vård och
omsorg för att dessa personer ska ges
större möjlighet till god munhälsa.
Berörda personer ska årligen erbjudas avgiftsfri munhälsobedömning
och individuell rådgivning.

Målgrupper:
- Personer som har behov av
omfattande vård- och omsorgsinsatser enligt HSL och/eller SoL.
- Personer som omfattas av LSS.

Kommunen identifierar, utfärdar intyg och informerar berörda personer
och deras närstående och VGR erbjuder undersökningar och behandlingar.

VGR och kommunen är enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) skyldiga att samverka så att berörda personer identifieras och får tillgång till
det särskilda tandvårdsstödet.

En gemensam överenskommelse ska
upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till
nödvändig tandvård.

och infektioner i vård och omsorg.
VGR:s vårdhygienenheter har i
uppdrag att bistå kommunerna med

vårdhygienisk experthjälp
VGR:s riktlinjer.

3.14 Vårdhygien
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga och förhindra smittspridning

enligt

3.15 Omhändertagande av avlidna
Det är läkarens ansvar att konstatera
dödsfall. Efter överenskommelse kan
sjuksköterska utföra undersökningen
för att fastställa att döden har inträtt,
förutsatt att dödsfallet är förväntat.
Att ta hand om och stå för trans-

port och förvaring av avlidna ingår i
respektive huvudmans ansvarsområde.
Transport till och från sjukhus för
obduktion eller borttagande av implantat är VGR:s ansvar även om patienten ingår i kommunens hälso- och

sjukvårds ansvar. (SOSFS 2005:10)
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i samband med dödsfall regleras i föreskriften HSLF-FS
2015:15. (Länk)

har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även patien-

ter med behov av sjukvård i boendet.

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I detta bör framgå vem som
har mandat att besluta om tjänsteköp

och på vilket sätt information och
kommunikation sker parterna emellan.

3.16 Asylsökande
Hälso- och sjukvård till asylsökande
är VGR:s ansvar. För dessa personer

3.17 Tjänsteköp
Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås
under förutsättning att båda parter är
överens och att det på alla sätt uppfyller
Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

12

www.vgregion.se/hosavtal

www.vastkom.se/hosavtal

37

4. Avtalsvård
4.1

Tillämpningsanvisningar

För praktisk tillämpning av detta hälso- och sjukvårdsavtal finns av parterna gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar, med bland annat
vägledande patientfall, som ska an-

4.2

strukturen.
Det politiska samrådsorganet ,
SRO, mellan kommunerna i Västra
Götaland och VGR samordnar frågor
rörande avtalet och kan vid väsentliga
förändringar av förutsättningarna för
avtalet, ta initiativ till en översyn.

kunna överföras på ett säkert och effektivt sätt och samtidigt underlätta
koordinering av insatser till den enskilde.
Varje part har ansvar för att it-stöd
är kända hos berörda verksamheter
och att rutinerna följs. Gemensamma
it-stöd ska följas upp och utvecklas för
att stödja intentionerna i avtalet.

Gemensamma it-stöd
En välfungerande informationsöverföring mellan individer och olika aktörer behövs för att information ska

Avvikelser

Varje vårdgivare har rutiner för att
identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud.
Inom ramen för detta avtal sätts fokus
på avvikelser gällande åtaganden enligt detta avtal och gemensamma rutiner.
Respektive vårdsamverkansområde ansvarar för att gemensam rutin
för avvikelsehantering finns framta-

4.4

svarsfördelning som regleras i detta
avtal. Syftet är att ge stöd och vägledning för jämlik och patientsäker vård
samt att underlätta samarbetet mellan
vårdgivarna.

Gemensam stödstruktur

Den gemensamma stödstruktur som
ska förvalta och utveckla intentionerna med det gemensamma Hälso- och
sjukvårdsavtalet bygger på den vårdsamverkansstruktur som finns delregionalt samt regionalt i Västra
Götaland. Den gemensamma samverkansstrukturen ska fokusera på
förbättringsarbete utifrån systematiskt kvalitetsarbete. Varje huvudman
ska ställa krav på sina vårdgivare att
delta i den gemensamma samverkans-

4.3

vändas av alla vårdgivare inom VGR
och kommuner i Västra Götaland.
Tillämpningsanvisningarna fastställs och revideras av Ledning i samverkan, LiSA och utgår från den an-

gen. Rutinen ska beskriva ärendegång
och tidsramar för återkoppling och
åtgärder. Varje delregionalt vårdsamverkansområde ska regelbundet rapportera till LiSA. Rapporten ska redovisa de mest frekventa avvikelserna,
och identifierade systembrister enligt
anvisningar från LiSA. Rapporten ska
även innehålla redovisade åtgärder
lokalt/delregionalt samt förslag på åt-

gärder för hantering på regional nivå.
Avvikelser då någon part inte
uppfyller det som är överenskommet
i detta avtal hanteras inom ramen för
uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Tvister

Tvister mellan parterna om tolkning
av avtalets innebörd ska i första hand
lösas lokalt och i andra hand delregionalt, inom vårdsamverkan.
Tvist av principiell karaktär kan
lyftas till LiSA.
Patientens vård och omsorg ska
alltid säkerställas oavsett om parterna
är överens om ansvarsfördelning eller
inte. Parterna har gemensamt ansvar
att omgående komma överens om till-

fällig ansvarsfördelning, i väntan på
långsiktig lösning.
Den rekommendation som utfärdas kan innebära ansvarsjustering
i efterhand från den dag gemensam
ansvarsfördelning finns. Om tvist inte
kan lösas inom 30 dagar på delregional nivå hänförs den direkt till LiSA
som ska bereda frågan inom 30 dagar.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Detta avtal ska följas upp årligen. De
delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport enligt anvisningar
från LiSA.

5

13

Rapporten bör innehålla:
- Följsamhet till avtalet – fokus på uppföljningsområden enligt anvisningar.
- Uppföljning av ramavtal om läkarmedverkan.
- Uppföljning av länsöverenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.
- Uppföljning av rutinen för samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL.
- Övriga gemensamma rutiner enligt anvisning.

Gemensamma utvecklingsområden

Den demografiska, medicinska och
tekniska utvecklingen innebär att en
ökande andel av sjukvårdsinsatserna

kommer att utföras i hemmet. Sjukvårdshuvudmännen har en gemensam
utmaning i att säkra kvaliteten för den

enskilde och skapa förutsättningar för
nya gemensamma vårdformer.

Utvecklingsåtaganden
Gemensamma mobila vårdformer.
Förebyggande insatser för riskgrupper.
Förändrad vårdlogik – från reaktivt till proaktivt arbete.
Utvecklingsarbete kring de mest sjuka äldre.
Samverkan kring patienter med specialiserad och avancerad vård i hemmet.
Utarbeta ny överenskommelse utifrån kommande lagförslag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa, it-stöd och informationsförsörjning.
- It-stöd ska kunna omhänderta överföring av medicinsk information, information om rehabilitering och
omsorg, aktuella läkemedelsordinationer samt avvikelserapporter i samverkansfrågor.
- Individens perspektiv och behov är i centrum för utveckling av nya digitala lösningar.

Gemensamma utmaningar:
Utarbeta gemensam strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för Västra Götaland.
Säkra kompetens till områden med stora avstånd till tätorter.
Anordna gemensamma utbildningar och kurser inom områden som avtalet reglerar.
Ta fram länsgemensamma riktlinjer utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram för de gemensamma
patientgrupperna.
Resurser
- Utforma ersättningsmodeller och patientavgifter så att intentionerna i avtalet stödjs.
- Skapa mervärde för patienter genom att använda de gemensamma resurserna effektivt.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Avtalets 50 parter
Ale kommun

Munkedals kommun

Alingsås kommun

Mölndals stad

Bengtsfors kommun

Orust kommun

Bollebygd kommun

Partille kommun

Borås Stad

Skara kommun

Dals-Eds kommun

Skövde kommun

Essunga kommun

Svenljunga kommun

Falköpings kommun

Strömstads kommun

Färgelanda kommun

Sotenäs kommun

Grästorps kommun

Stenungsunds kommun

Gullspångs kommun

Tanums kommun

Göteborgs Stad

Tibro kommun

Götene kommun

Tidaholms kommun

Herrljunga kommun

Tjörns kommun

Hjo kommun

Tranemo kommun

Härryda kommun

Trollhättans stad

Karlsborgs kommun

Töreboda kommun

Kungälvs kommun

Uddevalla kommun

Lerums kommun

Ulricehamns kommun

Lidköpings kommun

Vara kommun

Lilla Edets kommun

Vårgårda kommun

Lysekils kommun

Vänersborgs kommun

Mariestads kommun

Åmåls kommun

Marks kommun

Öckerö kommun

Västra Götalandsregionen

Melleruds kommun

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Överenskommelse om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Gäller från och med den 1 april 2017
Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.
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1

Allmänt om överenskommelsen

1.1

Bakgrund

Överenskommelsen om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen,
VGR, och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer
med missbruk är ett underavtal till
Hälso- och sjukvårdsavtalet (Länk)
och ersätter tidigare överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Överenskommelsen ska stärka
samverkan mellan kommun och VGR
för att bättre tillgodose behovet av
vård, stöd och behandling för målgrupperna. Den behandlar även hur
uppföljning och utvärdering ska bedrivas samt hur tvister ska lösas.
Framtagandet av överenskommelsen har skett som en delprocess i
hälso- och sjukvårdsavtalsprocessen

s.7
s.7

s.7
s.8
s.9

s.10
s.10
s.10
s.10
s.10
s.11

och representanter för anhörig- och
brukarföreneningar har deltagit i den
partssammansatta arbetsgruppen.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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regionens verksamheter och upplevs
som en välfungerande helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika ansvarsområden och
därför inte få den hjälp som hen behöver.

förutsättning att beslut tas av kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige. Om kommunen eller VGR
tecknar avtal med någon annan och
överlåter uppgifter de har ansvar för,

ska denna överenskommelse tillämpas. Respektive huvudman ansvarar
för att verkställa sitt åtagande inom
den egna organisationen.

let. Om ingen part skriftligen sagt upp
avtalet förlängs det med två år i taget
med tolv månaders uppsägningstid.
Överenskommelsen är ett underavtal

till Hälso- sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland (Länk) vilket innebär att
överenskommelsens giltighet är beroende av ett gällande huvudavtal.

satser från både kommunen och
VGR:s hälso- och sjukvård.
Överenskommelsen omfattar även
personer med samsjuklighet, barn och

ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik,
personer placerade på HVB-hem samt
i psykiatrisk tvångsvård.

Giltighetstid

Överenskommelsen gäller från och
med 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast
tolv månader innan avtalstiden löper
ut har part möjlighet att säga upp avta-

1.5

samt sina funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och
mellanmänskliga relationer.
Den enskilde ska få vård, stöd och
insatser som är samordnade mellan
kommunens och Västra Götalands-

Parter

Parter i denna överenskommelse är
var och en av kommunerna i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen, vilka fortsättningsvis benämns
som parterna. Avtalet gäller under

1.4

43

Syfte

Syftet är att personer inom målgrupperna ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på
samma villkor som andra. Vård, stöd
och insatser ska bidra till att individen
behåller och/eller förbättrar sin hälsa

1.3

3

Målgrupper

Målgrupperna för överenskommelsen
är personer i alla åldrar med psykisk
funktionsnedsättning och personer
med missbruk som har behov av in-

2

Utgångspunkter

2.1

Individens behov i centrum

Vården och stödinsatserna ska planeras och utvärderas tillsammans
med den enskilde och med respekt
och lyhördhet för de erfarenheter och
önskemål som den enskilde och/eller
dennes närstående eller företrädare
har. Det är viktigt att utgå från individens egen målsättning för insatserna. Verksamheterna ska underlätta för
den enskilde och/eller närstående att
vara delaktig och fatta beslut som rör

den egna personen. I huvudmännens
samverkan är det av särskild vikt att
beakta barnens bästa.
Verksamheterna inom kommunen och VGR har ett gemensamt ansvar att ha rutiner och arbetssätt så att
vård och insatser harmonierar med
varandra. Den enskildes intressen
får aldrig åsidosättas på grund av att
huvudmän har olika syn på verksamhets- och kostnadsansvar. Även om

kostnadsansvaret är oklart ska individens behov av utredning eller behandling fullföljas utan dröjsmål.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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psykisk sjukdom/missbruk är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget
att deras erfarenheter och önskemål
tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till delak-

tighet och inflytande när frågor kring
samverkan enligt denna överenskommelse planeras och följs upp både på
lokal, delregional och regional nivå.

Samarbete kring personer
med missbruk
Sedan den 1 juli 2013 är landsting och
kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen,
HSL (8 b§) och i socialtjänstlagen,
SoL (5 kap 9 a§) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i
fråga om personer som missbrukar
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopningsmedel. Om det är möjligt
bör organisationer som företräder
dessa personer eller deras närstående
ges möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i överenskommelsen.

och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att
huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell plan när den enskilde har behov av insatser från båda
huvudmännen. Planen ska upprättas
om kommunen eller VGR bedömer
att den behövs för att den enskilde
ska få sina behov tillgodosedda, och
om den enskilde samtycker till att den
upprättas. Initiativ till SIP kan även tas
av den enskilde eller närstående.
I Västra Götaland har VGR och
kommunerna genom VästKom fastställt gemensamma riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP.

Lagstiftning

Överenskommelsen bygger på en lagstiftad skyldighet om samarbete kring
två målgrupper och en generell skyldighet att samverka på individnivå.
Samarbete kring personer
med psykisk funktionsnedsättning
Sedan den 1 januari 2010 är landsting/region och kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen, HSL (8 a§) och i Socialtjänstlagen, SoL (5 kap 8 a§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbetet när det gäller personer med
psykisk funktionsnedsättning. Om
det är möjligt bör organisationer som
företräder dessa personer eller deras
närstående ges möjlighet att lämna
synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

2.4
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Brukarinflytande

En utgångspunkt i samverkan mellan
huvudmännen är att öka enskildas
och brukarorganisationers medverkan
för att utveckla vård- och stödinsatser.
Personer med egna erfarenheter av

2.3
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Samordnad Individuell plan, SIP
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i både HSL (3 f §)

Nationella riktlinjer ger rekommendationer om insatser

Socialstyrelsen anger, i vissa fall, genom nationella riktlinjer vilka insatser
som huvudmännen i första hand ska
genomföra för personer som omfat-

tas av överenskommelsen. Nationella
riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni och schizofreniliknande
tillstånd och nationella riktlinjer för

vård och stöd vid missbruk och beroende är viktiga exempel på detta.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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Ansvarsområden

Kommunen ska främja invånarnas
ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Kommunen
ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, bostad och

3.1

utbildning. Kommunen erbjuder
också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Västra Götalandsregionen ska
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genom

att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.
Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården
och den somatiska och psykiatriska
specialistvården.

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Målgruppen består av personer oavsett ålder med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga
svårigheter att utföra aktiviteter på
viktiga livsområden. Dessa svårighe-

ter kan bestå av funktionshinder, det
vill säga begränsningar som uppstår
i relation mellan en person med en
funktionsnedsättning och brister i
omgivningen, eller vara direkt effekt

av funktionsnedsättningen. Svårigheterna ska ha funnits, eller kan antas
komma att bestå, under en längre tid.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att:
•
•

•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om
kommunens verksamheter.
Initiera och påtala de behov av stöd från samhället
som identifierats för personen i den uppsökande
verksamheten.
Utreda och utfärda biståndsbesut på grund av
psykisk funktionsnedsättning:
- Utredning och bistånd/insats enligt SoL och LSS.
- Utredning, ansökan om och verkställighet av vård
enligt LVU.
- Utreda, ansöka om och verkställa vård
enligt LVM.

•

•
•

•
•

Tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är
anpassat efter hens behov.
Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd
till att arbeta eller studera.
Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser utifrån elevens skolsituation.
Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
Erbjuda hälso- och sjukvård enligt
Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•
•
•
•

Erbjuda hälso- och sjukvård enligt
Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida
död och även uppmärksamma behovet av tandvård.
Uppmärksamma och behandla självskadebeteende.
Arbeta med suicidprevention.

•
•

•
•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
För personer som vistas i hem för vård och boende,
HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda
samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
Bistå med intyg/bedömning av individens funktion,
behov och förutsättningar.
Ge handledning och kunskapsöverföring till
kommunens personal i patientrelaterade ärenden.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel

Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Missbruk innebär att bruket av
drogen påverkar individen eller hens
omgivning negativt. Missbruket går
ut över individens sociala liv, såsom
hem, familj, arbete och skola, men le-

der också till ökad risk för fysisk skada. I fråga om narkotika räknas ofta
en användare som missbrukare oberoende av mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•

•
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om
kommunens insatser och verksamheter.
Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats
för personen i den uppsökande verksamheten.
Göra utredning av behov och bedömning av
insatser, stöd och behandling för missbruks- och
beroendeproblem:
- Utredning och bistånd/insats enligt SoL.
- Utredning, ansökan om och verkställighet
av vård enligt LVU.
- Utredning, ansökan om och verkställighet
av vård enligt LVM.
Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.
Arbeta med återfallsprevention.

•
•
•

•
•
•
•

Ge motiverande och familjeorienterade insatser.
Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser utifrån elevens skolsituation.
Ge stöd till barn som har en förälder eller annan
närstående med missbruks- och beroendeproblem.
Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
Medverka vid läkemedelsassisterad behandling
vid opiatmissbruk.
Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•
•

•
•
•

Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser som.
inkluderar psykologiska behandlingsmetoder.
Identifiera samsjuklighet och säkerställa att behandling
av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker
parallellt och integrerat.
Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida
död samt bedriva smittskyddsarbete och tandvård.

•

•
•
•
•
•

För personer som vistas i hem för vård och boende,
HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda
samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
Bistå med intyg/bedömning av individens funktion,
behov och förutsättningar.
Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.
Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet.
Ge handledning och kunskapsöverföring till
kommunens personal i patientrelaterade ärenden.
Initiera samverkan kring tillnyktring.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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Personer med samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att man har två
eller flera sjukdomar, psykiska och/
eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många

gånger behandling och återhämtning.
Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet lö-

per en större risk för allvarliga skador,
sjukdomar och förtida död.

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet och att särskilt uppmärksamma
denna problematik hos ungdomar.
Båda huvudmännen ska säkerställa att

behandling av missbruk och samtidig
psykisk sjukdom sker parallellt och
integrerat.
Samsjuklighet får aldrig vara ett
skäl till att inte ge vård eller att vård

och behandling försenas. Uthållighet
och kontinuitet ska prägla vården och
insatserna.

3.4

Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik
(Västbus)

Målgruppen är barn och ungdomar
med sammansatt psykisk/psykiatrisk
och social problematik som behöver

tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter. Den sammansatta
problematiken innebär att barnet/

ungdomen har svårigheter inom flera
livsområden som exempelvis skola,
hemmiljö och socialt samspel.

Denna överenskommelsen ska stärka samverkan mellan parterna för att
målgruppens behov av vård, stöd och
behandling ska tillgodoses.
Länets kommuner och VGR har
antagit gemensamma riktlinjer och

rutiner för samverkan kring barn och
ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik,
Västbus. Riktlinjerna omfattar kommunernas socialtjänst och skola och
VGR:s primärvård, barn- och ung-

domshabilitering och barn- och ungdomspsykiatri. (Länk)
Hantering av avvikelser och tvister ska ske i enlighet med punkterna
4.2 och 4.3.

3.5

Ansvar vid placering utanför hemmet av personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
(Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård)

Hem för vård och boende, HVBhem, är en verksamhet som bedriver
behandling, omvårdnad och stöd till
barn, ungdomar, vuxna eller familjer

med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Hem för
viss annan heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till av-

lastning för anhöriga eller rehabilitering för individen.

Båda huvudmännen ska sträva efter att
minska behovet av placeringar genom
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. Innan

frågan om placering aktualiseras ska
huvudmännen ha kommit fram till att
resurser i närmiljön är uttömda och
att den enskildes behov inte kan till-

godoses på annat sätt än genom placering. Om en placering bedöms nödvändig ska en placering inom det egna
länet i första hand väljas.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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Ansvar
Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning utifrån sitt uppdrag. Kommunen
ansvarar för sociala insatser enligt
SoL, LSS, LVU och LVM samt skolgång enligt skollagen. VGR ansvarar
för hälso- och sjukvårdsinsatser. Båda
huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna eller träffa avtal med
annan part som har kompetens att
utföra uppdraget. Socialtjänsten har
det yttersta samordningsansvaret för
placeringen i sin helhet. Vid placering
av barn är barnens hälsa och skolgång
de enskilt viktigaste faktorerna att ta
hänsyn till.
Gemensam planering
Inför en placering där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad individuell plan eller motsvarande upprättas där ansvarsfördelningen
tydliggörs.
Vid placering ska särskilt beskrivas:
- målsättning med placeringen.
- individens önskemål.
- respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som
ska utföras.

3.6
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- om huvudmännen själva utför insatsen eller om de utförs av annan part.
- hur skola/sysselsättning tillgodoses
Överenskommelse om
kostnadsansvar
Huvudregeln är att varje huvudman
ansvarar för de kostnader som kan
knytas till var och ens ansvar för vård,
stöd och insatser, oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om
avtal med annan part upprättats.
Varje placering ska föregås av en
överenskommelse om kostnadsansvar
mellan huvudmännen, oavsett vilken
huvudman som gör placeringen.
I den skriftliga kostnadsfördelningen
ska det framgå:
- respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som
ska utföras.
- hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska
tillgodoses.
- fördelning av kostnader i kronor eller procent.

www.vastkom.se/hosavtal
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I de fall HVB tillhandahåller både socialtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser och fördelningen mellan
dessa är oklar kan huvudmännen dela
på kostnaden utifrån en schablon där
VGR betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden, om inget annat är överenskommet.
I takt med att den enskildes behov förändras ska parterna bedöma om och
hur kostnadsfördelningen ska justeras. Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast
30 dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar
på placerande huvudman till dess att
ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.
Uppföljning
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av huvudmännens berörda verksamheter. Inför avslut av placering ska
gemensam planering för vidare insatser göras.

Personer i psykiatrisk tvångsvård

En person som lider av allvarlig psykisk störning, som utgör en fara för
sig själv eller sin omgivning, och som
inte frivilligt samtycker till vård, kan
tvingas till vård enligt lagen om psy-

kiatrisk tvångsvård, LPT. En person
med allvarlig psykisk störning som
begått brott kan som påföljd dömas
till rättspsykiatrisk vård enligt lagen
om rättspsykiatrisk vård, LRV. En per-

son som är häktad eller fängslad och
som får en psykisk störning, kan också överföras till rättspsykiatrisk vård.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är:
•
•

Att medverka vid samordnad vårdplanering inför
utskrivning från slutenvård och vid upprättande av SIP.
Insatser enligt SoL och LSS vid permission från
slutenvård.

•
•

Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
Hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet, med undantag av tvångsåtgärder.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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Viktiga delar i Västra Götalandregionens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•

•

•

Erbjuda behandling i slutenvård enligt LPT och LRV.
Besluta om permission från sluten tvångsvård.
Ansöka till allmän förvaltningsdomstol om
övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård eller
öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
Genomföra samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL, vid utskrivning från slutenvård i
samråd med kommunen.
Erbjuda behandlings- och rehabiliteringsinsatser

Betalningsansvarslagen är tillämplig
även vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård. En förutsättning
är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig läkare samt att
förvaltningsrätt fattat beslut om öp-

3.7

•

•

i öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
I samråd med kommunen föreslå förvaltningsdomstolen placering i boende. Vid placering gäller den
under punkt 3.5 beskrivna ansvarsfördelningen.
Upprätta en SIP vid utskrivning från öppen
tvångsvård till frivillig öppenvård om behov finns av
insatser från båda huvudmännen.

pen tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare
bedömer att behandling i slutenvård
inte längre behövs. Kommunens betalningsansvar inträder om personen

inte får de insatser som hen har behov
av enligt SoL/LSS och därför blir kvar
i slutenvård enligt HSL (frivillig vård).

Vårdplaneringen - verktyg för att verkställa ansvarsfördelningen

Samordnad individuell plan, SIP
En samordnad individuell plan, SIP,
upprättas för personer som behöver
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård om någon av parterna bedömer att det behövs för att den
enskildes behov ska tillgodoses. Den
enskilde måste då ge sitt samtycke till
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den
enskilde, närstående eller av personal
inom parternas verksamheter.

Planen ska innehålla:
1. Insatser den enskilde behöver.
2. Huvudmännens ansvar.
3. Vilka åtgärder som vidtas av någon
annan än kommunen och landstinget.
4. Vem av huvudmännen som har det
övergripande ansvaret för planen.

Samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL
Vid utskrivning från sjukhus ska den
länsgemensamma rutinen SVPL tilllämpas och vårdgivarna ska använda
det gemensamma it-stödet för detta.
(Länk)

Upprättande och uppföljning av SIP
ska ske enligt de riktlinjer som antagits av Västra Götalandsregionen och
Västkom. (Länk)

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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Genomförande

4.1

Tillämpning

Överenskommelsen ska verkställas
på lokal nivå, nära brukaren. Detta
förutsätter en organiserad delregional
och lokal samverkan mellan huvud-

4.2

Varje vårdgivare har rutiner för att
identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud.
Här avses avvikelser från åtaganden
enligt denna överenskommelse och
gemensamma rutiner.
Respektive vårdsamverkansområ-

50

männen så att överenskommelsen kan
tillämpas lokalt. Vid framtagande av
lokala tillämpningar ska brukar- och
anhörigföreningarna ges möjlighet

att delta. I den lokala samverkan ska
också det gemensamma förebyggande
arbetet beaktas.

de ansvarar för att gemensam rutin för
avvikelsehantering finns framtagen.
Rutinen ska beskriva ärendegång och
tidsramar för återkoppling och åtgärder. Från respektive delregionalt vårdsamverkansområde ska en rapport
redovisas regelbundet till Ledning i
samverkan, LiSA. Rapporten ska redovisa de mest frekventa avvikelserna,
och identifierade systembrister enligt
anvisningar från LiSA. Rapporten ska

även innehålla redovisade åtgärder
lokalt/delregionalt samt förslag på åtgärder för hantering på regional nivå.
Avvikelser då någon part inte
uppfyller det som är överenskommet
i denna överenskommelse hanteras
inom ramen för uppföljning av Hälsooch sjukvårdsavtalet.

LiSA som utfärdar rekommendation
om hantering av ärendet. Patientens
vård och omsorg ska alltid säkerställas oavsett om parterna är överens om
ansvarsfördelning eller inte. Parterna
har gemensamt ansvar att omgående
komma överens om tillfällig ansvarsfördelning, via SIP, i väntan på lösning. Den rekommendation som ut-

färdas kan innebära ansvarsjustering
i efterhand från den dag gemensam
ansvarsfördelning finns. Om tvist inte
kan lösas inom 30 dagar på delregional nivå hänförs den direkt till LiSA
som ska bereda frågan inom 30 dagar.

Tvister

Tvister ska hanteras enligt de principer
som anges i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta innebär att: Tvister mellan
parterna om tolkning av överenskommelsens innebörd ska i första hand
lösas lokalt och i andra hand delregionalt, inom vårdsamverkan. Om en
tvist inte kan lösas inom delregional
vårdsamverkan kan den lyftas den till

4.4
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Avvikelser

Avvikelsehantering enligt de principer
som anges i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta innebär att:

4.3
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Uppföljning

Uppföljning av överenskommelsen
ska ske enligt de principer som anges
i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta
innebär att den följs upp årligen enligt
anvisningar av LiSA. Tillgänglighet,
samordning och kvalitet i insatser ska
bland annat vara i fokus.

Uppföljning placeringar HVB-hem
Gemensam uppföljning av förslaget
om tillämpning vid placering HVBhem, (volymer, motiv samt vård och
behandlingsinnehåll).

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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Gemensamma utvecklingsområden

Huvudmännen har identifierat några
viktiga utvecklingsområden att sam-

verka kring för att säkra kvaliteten
för den enskilde och skapa förutsätt-

ningar för en sammanhållen vård och
omsorg.

Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa
Genom årliga överenskommelser
mellan regeringen och SKL ges huvudmännen stöd i arbetet med att erbjuda befolkningen individanpassade
och effektiva insatser av god kvalitet
inom området psykisk hälsa. Inom

ramen för detta tas en länsgemensam
handlingsplan för psykisk hälsa fram
för att stärka förutsättningarna för ett
långsiktigt arbete som bygger på ett
gemensamt ansvarstagande mellan
parterna. Syftet är att tillsammans ut-

veckla insatser inom området psykisk
hälsa, och också för personer som
denna länsöverenskommelse omfattar.

riktlinjerna och för att kunna erbjuda
ett bredare utbud av insatser samt en
integrerad vård och behandling. Utifrån patientens perspektiv ska vården
vara lättillgänglig, effektiv och säker

med god kvalitet. Integrerade mottagningar underlättar en smidig och integrerad vård och behandling.

ofta samordnade insatser. Case management, vård- och stödsamordning

och ACT är exempel på integrerade
arbetssätt.

de framgångsfaktor för denna målgrupp är att huvudmännens insatser
samordnas och att behandlingsutbu-

det utvecklas. Utvecklingsarbetet bör
omfatta samtliga delar av vården samt
hur denna organiseras.

Integrerade mottagningar
I de nationella riktlinjerna för vård
och stöd vid missbruk och beroende
bedömer socialstyrelsen att det krävs
en utökad samverkan mellan kommuner och landsting för att kunna införa

Integrerade arbetssätt
Personer med komplex problematik
och omfattande vårdbehov behöver

Insatser för ungdomar med missbruk
Missbruk bland barn, ungdomar och
unga vuxna är ofta komplext och
samsjuklighet är vanligt. En avgöran-

Samverkan kring berusade och drogpåverkade personer
Det finns behov av att utveckla samverkan på organisations- och individnivå kring personer med missbruk,
för att tidigt fånga upp, lösa vårdbehov

i samband med tillnyktring och om
möjligt i en samordnad individuell
plan ge fortsatt stöd och behandling
från primärvård, specialistvård och

socialtjänst. Samverkan kan utvecklas
tillsammans med polismyndigheten,
för omhändertagande av berusade
och drogpåverkade personer.

Samverkan kring upphandling av HVB-platser
Huvudmännen bör utreda förutsättningarna för att utveckla ett samar-

bete i upphandlingsförfarandet av
HVB-platser.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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Bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands län
I denna bilaga beskrivs termer och begrepp som används i Hälso- och sjukvårdsavtalet för att
klargöra innebörden samt förtydliga hälso- och sjukvårdsansvaret i detta avtal.

1.6

Termer och begrepp

1. Dagverksamhet enligt SoL
Bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden, som
drivs av kommunen exempelvis för
äldre, psykiskt funktionshindrade eller missbrukare och där insatsen ges
med stöd av 4 kap 1 § SoL.
Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar under vistelsetiden som framgår av 18 § HSL.
2. Daglig verksamhet enligt LSS
Insats enligt LSS i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksamålder,
saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning. Kommunen har hälsooch sjukvårdsansvar under vistelsetiden som framgår av 18 § HSL.
(Enligt SKL PM 2003-07-08)
3. Fysioterapeut/sjukgymnast
I avtalet används benämningen fysioterapeut även då sjukgymnast avses.
4. Habilitering
Insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån
dennes behov och förutsättningar,
utvecklar och bibehåller bästa möjliga
funktionsförmåga samt skapar goda
villkor för ett självständigt liv och ett
aktivt deltagande i samhällslivet.
5. Hemsjukvård
Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och
som är sammanhängande över tiden.
6. Hälso- och sjukvård
Enligt HSL definieras hälso- och sjukvård som ”åtgärder för att medicinskt
förebygga, utreda, och behandla sjukdomar och skador”.
7. Rehabilitering
Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsätt-

ning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller
bästa möjliga funktionsförmåga samt
skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i
samhällslivet.

a. Hem för vård eller boende, HVB (6
kap resp. 7 kap1 § 1st 1. SoL) är inte en
sådan särskild boendeform som avses
i 18 § HSL. Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvaret för den som
vistas där.

8. Samrådsorganet, SRO
Det politiska samrådsorganet, SRO, är
en samrådsgrupp som avhandlar och
rekommenderar huvudmännen att
fatta beslut i frågor som rör samtliga
49 kommuner och Västra Götalandsregionen. SRO består av politiker från
Västra Götalandsregionen och kommunerna.

b. Korttidsvistelse där insatsen ges
med stöd av 4 kap 1 § SoL, där kommunen köper platser från enskild
verksamhet som har tillstånd enligt 7
kap 1§ 1 st 3 SoL (hem för viss annan
heldygnsvård). Kommunen har inte
hälso- och sjukvårdsansvaret för den
som vistas där.

9. Särskilda boendeformer och bostäder med särskild service enligt
SoL och LSS där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar som framgår
av 18 § HSL:
a. Särskilda boendeformer för service
och omvårdnad för äldre som avses i 5
kap 5 § 2 st. SoL.
b. Bostäder med särskild service för
fysiskt och psykiskt funktionshindrade enligt 5 kap 7 § 3 st. SoL där insatsen ges med stöd av 4 kap 1 § SoL.
c. Bostäder med särskild service för
LSS personkrets enligt 5 kap 7 § 3 st.
SoL där insatsen ges med stöd av 9 §
8. eller 9 § 9. LSS.
d. Korttidsvistelse där insatsen ges med
stöd av 4 kap 1 § SoL, där kommunen
driver verksamhet med egen personal. De enheter där personer tillfälligt
vistas/bor för exempelvis rehabilitering, växelvård eller avlastning är när
det gäller hälso- och sjukvårdsansvaret att jämställa med särskilt boende.
10. Särskilda boendeformer och bostäder med särskild service enligt
SoL och LSS där kommunen inte har
hälso- och sjukvårdsansvar.

c. Korttidsvistelse för LSS personkrets
där insatsen ges med stöd av 9 § 6.
LSS. Kommunen har inte hälso- och
sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL för
dessa verksamheter. Detta gäller oavsett om korttidshemmet drivs av kommun eller enskild.
(Enligt SKL PM 2003-07-08)
11. Ledning i samverkan, LiSA
LiSA är den länsövergipande ledningsstrukturen för vårdsamverkan
i Västra Götaland. I gruppen sitter
direktörer och chefer som företräder
de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen.
12. VästKom
Västsvenska kommunalförbundens
samorganisation är en politiskt styrd
organisation som arbetar på uppdrag
av de fyra kommunalförbunden i Västra Götalands län. VästKom företräder
och samordnar kommunernas intressen på regional nivå samt tillsammans
med kommunalförbunden.
13. Västra Götalandsregionen, VGR
I hälso- och sjukvårdsavtalet avses
VGR som hälso- och sjukvårdshuvudman och som avtalspart gentemot
kommunen.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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2017-02-13

Kommunfullmäktige

Dnr: 2017-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Förslag till kompletterande Renhållningstaxa för
Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- Renhållningsavgifter för insamling, transport och behandling av hushållsavfall
och därmed jämförbart avfall höjs, från 2016 års nivå, med 2%
- Avslå Rambos begäran om att renhållningstaxan kompletteras med
tilläggsavgifter etc. Kommunfullmäktige bedömer att det inte finns skäl att
jämställa förutsättningar och villkor med övriga i Rambo delägande
kommuner
- Höjningen av renhållningsavgifterna träder i kraft 2017-04-01
- Kommunfullmäktige ger Rambo i uppdrag att den 1 januari varje år, justera
taxan enligt Avfallsindex A12:1MD, avrundat till närmsta högre krontal, med
oktober 2016 som basmånad. Indexjustering ska ske utifrån 12 månaders
förändring och med utgångspunkt från oktober månad närmast föregående
år. Första indexjustering sker 1 januari 2018.
- Inför tömning av enskilda avloppsanläggningar ska Rambo informera
fastighetsägare om när tömning kommer att ske
- Anvisning av plats för placering av kärl ska ske inom de resurser Rambo har.

Sammanfattning
Rambo AB begär att få höja taxan för insamling, transport och behandling av
hushållsavfall och därmed jämförbart avfall med 6%. Den relativt kraftiga höjningen
motiveras av att en förlängning av nuvarande entreprenörsavtal har resulterat i
kraftigt höjda ersättningar.
Jämfört med andra kommunala avgiftshöjningar är Rambos förslag väldigt högt.
Rambo föreslår också att en rad nya avgifter införs. Nya avgifter bör diskuteras i ett
”större” sammanhang, tex i samband med den planerade förändringen av
insamlingssystemet.
Rambo har i en särskild skrivelse beskrivit konsekvenserna av förvaltningens förslag
till beslut, se bilaga. Förvaltningens synpunkter på Rambos skrivelse redovisas i
samma dokument.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Högre avgifter för fastighetsägare
Eventuellt stort merarbete för kommunen
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Miljö
Inga effekter
Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef
Beslutet expedieras till: Rambo AB

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Tolkning och konsekvens av KS au:s föreslagna beslut i ärendet
”Komplettering av renhållningstaxan” Dnr KS 2017-12,
Munkedals kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Munkedals kommun har vid sammanträde 2017-01-12
föreslagit kommunfullmäktige besluta följande:
1. Renhållningsavgifter för insamling, transport och behandling av hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall höjs, från 2016 års nivå, med 2%.
Rambos tolkning och konsekvens: Beslutet innebär att samtliga avgifter i kommunens
nuvarande renhållningstaxa höjs med 2% fr o m 2017-04-01. Att jämföra med årets
aktuella avfallsindex A12:1MD som skulle gett en höjning på 2,42%.
Då Rambos kostnader för insamlingsentreprenaden i Munkedals kommun höjs med
12,5% fr o m 2017-02-01 kommer detta att innebära att taxekollektivet preliminärt går
med ca 350 000 kr i underskott under år 2017. Rambo anser att detta är olyckligt då
taxekollektivet istället skulle må bra av att bygga ett överskott inför kommande utgifter i
samband med införandet av ett nytt insamlingssystem. Idag har kollektivet ett samlat
preliminärt överskott om ca 530 000 kr som nu decimeras kraftigt.
Förvaltningen: Rambo har fått i uppdrag att se över sin organisation i syfte att
genomföra rationaliseringar. Även vissa fördelningsnycklar bör ses över.
2. Avslå Rambos begäran om att renhållningstaxan kompletteras med tilläggsavgifter
mm. Kommunfullmäktige bedömer att det inte finns skäl att jämställa
förutsättningar och villkor med övriga i Rambo delägande kommuner.
Rambos tolkning och konsekvens: Beslutet innebär att kommunen avvisar hela den
föreslagna kompletteringstaxan.
Detta innebär i sin tur att Rambo inte kommer att kunna ta ut handläggningsavgift vid
anmälningar om exempelvis uppehåll i sophämtning, delade abonnemang och glesare
hämtning av sopor enligt undantagen i kapitel 7, nya lokala avfallsföreskrifter, som
föreslås träda i kraft 2017-04-01. Vidare kommer Rambo inte att kunna ta ut
faktureringsavgift för de kunder som önskar få faktura oftare än halvårsvis, som är
standard.
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Rambo kommer heller inte att kunna erbjuda någon dragväg för sopkärl
eftersom det kommer att saknas taxa för tjänsten. Förslaget till nya
lokala avfallsföreskrifter, kapitel 3, §23 säger: ”Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället
normalt vara placerad i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Kortare
dragväg kan beställas mot särskild avgift.”
Vi kommer inte att kunna erbjuda tvätt av kärl då taxa även för detta saknas. Och när
kund önskar byta storlek på kärl kommer Rambo inte att kunna ta ut avgift motsvarande
den kostnad vi har gentemot entreprenören.
Rambo kommer heller inte att kunna påbörja arbetet med att komma tillrätta med dålig
arbetsmiljö vid slamsugning av enskilda avloppsanläggningar då det i dagens taxa saknas
incitament för förändring. Förslaget till nya föreskrifter anger: ”Avstånd mellan
uppställningsplats för slamfordon och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte
överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut
enligt gällande taxa.” Gällande taxa anger en avgift om 40 kr per 10 meter extra
slangdragning utöver 20 meter, vilket visat sig vara en för låg avgift för att få
fastighetsägaren att åtgärda arbetsmiljöproblemet.
Dessutom saknar gällande taxa rätt att ta ut avgift för extra kostnader då tömning kräver
extrautrustning, specialfordon och/eller extra personal för att klara slamsugningen vid
otillgängligt belägna fastigheter.
Förvaltningen: Nu gällande taxa utan de nu föreslagna tilläggstjänsterna har gällt under
många år utan att Rambo eller fastighetsägarna begärt förändringar. Förvaltningens
bedömning är att Rambo bör ta ett samlat grepp över samtliga taxor i samband med
översynen inför införandet av ett nytt system.
3. Höjningen av renhållningsavgifterna träder i kraft 2017-04-01.
Rambos tolkning och konsekvens: Se text under punkt 1.
4. Ge Rambo i möjlighet att en gång per år justera taxan med avfallsindex A12:1MD.
Rambos tolkning och konsekvens: Efter kontakt med jurister hos Sveriges Kommuner
och Landsting samt Avfall Sverige föreslår Rambo följande ändring av text till beslut om
index: ”Kommunfullmäktige ger Rambo i uppdrag att den 1 januari varje år, justera taxan
enligt Avfallsindex A12:1MD, avrundat till närmsta högre krontal, med oktober 2016 som
basmånad. Indexjustering ska ske utifrån 12 månaders förändring och med utgångspunkt
från oktober månad närmast föregående år. Första indexjustering sker 1 januari 2018.”
5. Inför tömning av enskilda avloppsanläggningar ska Rambo informera
fastighetsägare om när tömning kommer att ske.
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Rambos tolkning och konsekvens: Rambo aviserar redan idag inför
varje tömning av enskild avloppsanläggning. Aviseringsbrev sänds ut
cirka två veckor innan tömningen i aktuellt geografiskt område påbörjas. Rambo arbetar
kontinuerligt med rutiner för kommunikation inför och efter tömning.
Förvaltningen: Att informera fastighetsägarna är viktigt för att uppnå förståelse för
regler och tillämpningar.
6 Anvisning av plats för placering av kärl ska ske inom de resurser Rambo har.
Rambos tolkning och konsekvens: Kapitel 3, §21, i förslaget till nya lokala
avfallsföreskrifter säger: ”Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighet utmed för
hämtningsfordonet farbar väg, på annan överenskommen plats eller på en av den
renhållningsansvarige anvisad plats.”
Vid eventuell nödvändig förändring av en kärlplacering arbetar Rambos kundsamordnare
för att komma överens med berörd fastighetsägare om ny placering. Det är endast vid de
få tillfällen vi inte kan komma överens som kommunens renhållningsansvarige tjänsteman behöver ta beslut om ”anvisad plats”. Att ”anvisa plats” är en myndighetsutövning
som kan överklagas med förvaltningsbesvär. Sådan myndighetsutövning kan inte
överlåtas på ett kommunalt bolag. Däremot kan Rambo förbereda ärendet åt kommunen
och vara behjälpliga under ärendets gång.
Föreslaget beslut skulle således strida mot förvaltningslagen.
Förvaltningen: Förslaget strider inte mot förvaltningslagen! Det är inget som hindrar att
Rambos handläggare har en liten anställning i kommunen och därmed har rätt att ta
beslut i Munkedals kommun. Det som däremot är olämpligt är om ”all” handläggning
sker hos Rambo och det krångliga ärendet skickas över till kommunen för beslut. Ett
beslut som då får tas utan särskilt mycket kunskap i ärendet med risk att hamna i telefon
eller möte med den som ”drabbats” av beslutet.

Lysekil 2017-01-25

Lars Johansson

Anja Wallin

VD

Affärsområdeschef Hushåll

58
2017-02-14

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2016-192

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Catarina Ross
Elisabeth Lindqvist Johnsson
Margareta Anderss

Kommunstyrelsen bokslut 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut.
Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige att 12,65 mnkr av ej ianspråktagna
investeringsanslag för 2016 överförs till investeringsanslagen för 2017.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till bokslut för år 2016. I bokslutshandlingen
redovisas ekonomi- och måluppfyllelse. Till handlingen bifogas bilagor med
redovisning per sektor samt en bilaga med investeringsredovisning.
Resultatet för kommunstyrelsen har förbättrats avsevärt jämfört med bokslut
2015 och landar för året på +11,4 mnkr. Jämfört med föregående års
underskott som uppgick till -18,7 mnkr. Glädjande är att trenden med negativa
resultat för styrelsen är bruten.
Resultat
Drift
Resultatet för kommunstyrelsen har förbättrats avsevärt jämfört med bokslut
2015 och landar för året på +11,4 mnkr. Jämfört med föregående års
underskott som uppgick till -18,7 mnkr. Den enskilt största orsaken till det
förbättrade resultatet är intäktsökning av statsbidrag. Mellan åren ökar
statsbidragen med 80 mnkr och uppgår totalt till 112,8 mnkr. Till det kommer
ökat kommunbidrag samt en marginell ökning av övriga intäkter. Under året
har styrelsen också tillförts medel vilka avsåg ökat asylmottande på
motsvarande 5,6 mnkr.
Verksamhetens kostnader ökar med 71 mnkr jämfört med verksamhetsår
2015. Kostnadsökningen beror i huvudsak på högre personalkostnader detta
pga löneökningar men även projektanställningar finansierat av riktade
flyktingmedel och riktade statsbidrag för ex ökad bemanning inom sektor Barnoch Utbildning. Ökade kostnader beror även på insatser i samband med flytt av
verksamhet till tidigare Dingle Naturbruksgymnasium samt köp av externa
platser för insatser inom Individ- och Familjeomsorg samt Integration.
Trots ökningen av verksamhetens kostnader så minskar nettokostnaderna
jämfört med föregående år med 5 mnkr.
Kommunstyrelsens resultat förbättras avsevärt med intäkter framförallt från
Migrationsverket. Om resultatet rensas från intäkterna som i huvudsak är av
engångskaraktär innebär det att styrelsen gör ett negativt resultat på drygt 8
mnkr. Det innebär att åtgärder för att få ekonomi i balans måste fortsätta att
genomföras. Underskotten i verksamheterna är fortfarande inom Sektor
Omsorg och då främst Individ- och Familjeomsorg.
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Investering
Kommunstyrelsens anslag för investeringsutgifter uppgick till 39,3 mnkr. Till det kom
resultatöverföring från 2015 med -0,4 mnkr. Av det totala anslaget (38,8 mnkr) har
utnyttjats 20,8 mnkr.
Av de återstående anslaget på 18,1 mnkr äskas 12,65 mnkr med till 2017 års
investeringar.
Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges
inriktningsmål. Totalt har 36 resultatmål (delmål) antagits för 2016-2017. För 2016
visar resultatmålen på en mycket god måluppfyllelse. Majoriteten av målen är delvis
eller helt uppfyllda. Endast fem av målen uppfylls inte alls. Detta har i hög grad att
göra med hög personalomsättning för dessa verksamheter.
Måluppfyllelsen förbättras därmed för styrelsen för bokslutsår 2016.
Viktiga händelser
Året som gått har präglats av effekten från 2015 med den stora flyktingströmmen till
Sverige. Både sektor Omsorg och Barn- och Utbildning har arbetat med att ställa om
och anpassa verksamheterna till nya behov. I detta har ingått att få tillräckligt med
lokaler. Erbjudande från Västra Götalands Regionen om förvärv av tidigare Dingle
Naturbruksgymnasium har spelat en viktig roll. Under året har kommunen hyrt
lokaler här. Detta tillsammans med en ekonomi i obalans och en stor
personalrörlighet inom förvaltningen har inneburit stor påverkan på organisationen.
Utmaningar framåt
De kommande åren måste fokus läggas på att få ekonomi och verksamhet i balans.
Fortsätta arbetet med åtgärdsplan och genomförande av de strategiska beslut som
fattats avseende äldreomsorg.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Verksamhetens nettokostnader minskar för året. Tack vare ökningen av intäkter
samt överskott på förfogandeposter.
Facklig samverkan enligt FAS05
Information kring bokslutet kommer att ges på samverkansmötet den 27 februari.
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef
Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomiavdelningen

Håkan Sundberg
Kommunchef

60
DNR KS 2016-192

Bokslutsrapport
Kommunstyrelsen
2016

Håkan Sundberg
Kommunchef
Bilaga 1 Investeringsredovisning inkl resultatöverföring
Bilaga 2 KLK
Bilaga 3 Samhällsbyggnad
Bilaga 4 Barn och Utbildning
Bilaga 5 Omsorg
Bilaga 6 Synpunkter och klagomål år 2016

61

Innehåll
1.1 Verksamhetsbeskrivning ..................................................................................................... 3
1.2 Viktiga händelser ............................................................................................................... 3
1.3 Ekonomi ........................................................................................................................... 4
1.3.1 Driftsredovisning ............................................................................................................ 4
1.3.2 Investeringsuppföljning ............................................................................................... 13
1.4

Måluppfyllelse .............................................................................................................. 14

1.7 Övrig uppföljning .............................................................................................................. 29
1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete .................................................................................... 29
1.7.2 Intern kontroll ............................................................................................................ 32
1.7.3 Kvalitetsredovisning .................................................................................................... 32
1.5 Framtid ........................................................................................................................... 32

62

1.1 Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och utöva
uppsikt över övriga nämnders, kommunala bolag och gemensamma kommunalförbund.
Styrelsens ansvar omfattar i princip all verksamhet och är också anställningsmyndighet för
all kommunal personal. Till stöd i sitt arbete har kommunstyrelsen en förvaltning bestående
av kommunchef, fyra verksamhetssektorer, Barn och Utbildning, Omsorg och
Samhällsbyggnad samt ett kommunlednings kontor. Kommunchefen har helhetsansvar för
kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsens andel av kommunens budget är 99 %, resterande andel finns inom
Byggnadsnämnd, Lönenämnd samt smånämnder. En allt större del av den kommunala
verksamheten bedrivs i form av bolag, förbund eller gemensam nämnd. Miljö, Lön och ITverksamheten bedrivs i gemensam nämnd med Lysekil och Sotenäs. Även VAverksamheten drivs i samverkan med andra kommuner, här i aktiebolag tillsammans med
Uddevalla och Färgelanda. Räddningstjänsten mitt Bohuslän bedrivs även i ett förbund.

1.2 Viktiga händelser
Under året har arbetet med "ekonomi och verksamhet i balans" varit i fokus. Ett långsiktigt
och uthållighetskrävande arbete som kräver förmågan att dels genomföra effektiviseringar
men även att arbeta med välfärdstjänster på ett annorlunda sätt. Ett åtgärdsförslag för
2017-2018 antogs av kommunstyrelsen som dels bygger på effektiviseringar inom befintliga
verksamheter och förslag till strukturella förändringar inom äldreomsorgen och barn och
utbildningsverksamheten. Parallellt inleddes arbetet med en ny resursfördelningsmodell som
syftar till att resursfördela från kommunfullmäktige till nämnderna. Fördelningsmodellen
kommer inledningsvis att användas för verksamheter inom Barn- och utbildning samt Vård
och omsorg.
En ny förvaltningsorganisation satts i sjön som ett led i en ny ledningsstruktur. Kommunen
har inlett ett samarbete som sträcker sig till och med 2018, med Tillväxtverket, Västra
Götalandsregionen och Kommunalförbundet Fyrbodal som syftar till att öka kommunens
attraktionskraft för näringslivs- och landsbygdsutvecklingen samt besöksnäringen. Under
året startade processen kring kommunens ambitioner att förvärva fastigheten Dingle
Naturbruksskola från Västra Götalandsregionen. Förvärvet förväntas vara klart februari
2017. Syftet med förvärvet är att tillskapa ett Utbildnings- och Utvecklingscentrum i
Munkedal med en utveckling av gymnasie-, Komvux och yrkesinriktad vuxenutbildning,
naturbruksutbildning i regi av Dingle Gymnasium AB och Västra Götalandsregionen.
Ytterligare ett syfte är dels att möjliggöra för nyetablering av företag men även samarbeta
med befintliga företag i kommunen för att täcka dagens och framtida behov av kompetens.
Kommunen har även tecknat överenskommelse med Högskolan Väst inom ramen för
Kommunakademin Väst vilket bland annat inkluderar studentmedarbetarskap som innebär
möjlighet för en arbetsgivare att knyta en student till sitt företag eller organisation inom
ramen för Arbetsintegrerat Lärande. Ytterligare ett samarbetsområde som inletts under året
är med kommunalförbundet Fyrbodal om utveckling av en så kallad gemensam
Kompetensförsörjningsplattform. Syftet är att möta kommunens behov av
kompetensförsörjning och utveckling. Under året har en rad granskningar av de
förtroendevalda revisorerna genomförts som medfört en belastning på förvaltningen. Det
positiva med granskningarna är att eventuella brister kan korrigeras och rättas till för att
därigenom åstadkomma en ändamålsenlig intern styrning och kontroll. Stora
personalförändringar, långtidssjukskrivning, graviditets ledighet och övrig rörlighet, på flera
av enheterna har påverkat arbetet under året. Inom sektor omsorg sker en stor
omorganisation vilket också inneburit att stort fokus har fått läggas här. Under året
beslutades att kommunens bostadsbolags administration förs över till kommunen vilket
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medfört tillfällig extra belastning. Flera av enheterna har också haft särskilda medel för
riktade insatser för integration.

Ny partner inom företagshälsovård har upphandlats under året tillsammans med Lysekil och
Sotenäs. Ny leverantör blev Avonova. Införande av nytt e-handelssystem tillsammans med
Sotenäs, Lysekil och Tanums kommuner arbetat med implementering av det nya systemet.
I samband med förändringen påbörjades arbetet med att införa en ny inköpsorganisation i
Munkedal. Inom budget och uppföljning är det främst budget och budgetprocessen som
måste lyftas fram. Stor insats har lagts på budget och beräkning av tillkommande kostnader
för köp av fastigheten Dingle Naturbruksgymnasium. Till det kom uppdraget att införa en ny
resursfördelningsmodell som beräknas fastställas av fullmäktige i mars. Medborgarcentrum
har inrättats i kommunhusets entré. Verksamheten är samlokaliserad med kommunens
huvudbibliotek. Samverkans ska ske mellan de båda verksamheterna i kontakten med
medborgaren. Ny säkerhetssamordnare har rekryterats.
Under året utsåg dagens Industri två av kommunens företag till så kallade gasselföretag,
Bohus Betong AB och Malmgrens Bil AB. Kreditföretaget Syna rankar de ”Bästa
Tillväxtkommunerna under 2016”. Munkedals kommun placerades på en mycket hedrande
tredjeplats i Västra Götalandsregionen.

1.3 Ekonomi
1.3.1 Driftsredovisning
Resultaträkning (mnkr)
Resultat

2015

2016

Årsbudget 2016

VERKSAMH INTÄKTER

132,8

199,1

124,2

74,9

VERKSAMH KOSTNADER

-656,3

-727,9

-665,6

-62,2

NETTOKOSTNADER

-523,5

-528,7

-541,4

12,7

533,5

568,8

568,8

0,0

9,9

40,1

27,4

12,7

KAPITALKOSTNAD

-28,6

-28,8

-27,4

-1,3

ÅRETS RESULTAT

-18,7

11,3

0,0

11,3

KOMMUNBIDRAG
RES E KOMMUNBIDRAG

2016

Resultatet för kommunstyrelsen har förbättrats avsevärt jämfört med bokslut 2015 och
landar för året på +11,3 mnkr. Jämfört med föregående års underskott som uppgick till 18,7 mnkr. Den enskilt största orsaken till det förbättrade resultatet är intäktsökning av
statsbidrag. Mellan åren ökar statsbidragen med 80 mnkr och uppgår totalt till 112,8 mnkr.
Till det kommer ökat kommunbidrag på xx mnkr samt en marginell ökning av övriga
intäkter. Under året har styrelsen också tillförts medel vilka avsåg ökat asylmottande på
motsvarande 5,6 mnkr.
Utfallet är också väsentligt bättre än jämfört med delårsbokslutet i augusti. Förbättringen är
till största del kopplat till högre intäkter än tidigare prognoser visat.

Verksamhetens kostnader ökar med 71 mnkr jämfört med verksamhetsår 2015. Kostnadsökningen beror
i huvudsak på högre personalkostnader detta pga löneökningar men även projektanställningar
finansierat av riktade flyktingmedel och riktade statsbidrag för ex ökad bemanning inom sektor Barnoch Utbildning. Ökade kostnader beror även på insatser i samband med flytt av verksamhet till tidigare
Dingle Naturbruksgymnasium samt köp av externa platser för insatser inom Individ- och Familjeomsorg
samt Integration.
Nettokostnadsökningen är marginell.
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Kommunstyrelsens resultat förbättras avsevärt med intäkter framförallt från Migrationsverket. Om
resultatet rensas från intäkterna som i huvudsak är av engångskaraktär innebär det att styrelsen gör ett
negativt resultat på drygt 8 mnkr. Det är därför väsentligt att fortsätta genomföra de åtgärder som är
beslutade för att få ekonomi i balans måste fortsätta att genomföras.
Fördjupad redovisning per sektor (mnkr)
Kommunstyrelsen per
sektor

Resultat 2015

Resultat
2016

Kommunledningskontor

2.0

6.5

Sektor Samhällsbyggnad

0,8

1.0

Sektor Barn och utbildning

2,8

3.9

Sektor Omsorg

-25,6

-0,1

Summa

-18.7

11.3

Kommunledningskontoret +6,5 mnkr (- 2,0 mnkr)
Kommunledningskontoret har förbättrat sitt resultat jämfört med 2015. Detta beror i
huvudsak på överskott på anslaget till KS förfogande +5,3 mnkr (se tabell nedan).
Verksamhetens intäkter och kostnader minskar i stort. Detta har att göra med en
organisationsförändring, inför 2016 flyttades Kultur- och fritidsverksamheten till sektor
Barn- och Utbildning. Resultatet har också belastats med engångskostnad i samband med
avslut av personalchef. Kostnader för företagshälsovård sjunker markant under 2016.
Kontoret har också överskott för bilvård samt för miljösamarbete +1,0 mnkr. Däremot ett
underskott för politisk verksamhet motsvarande -0,4 mnkr. Orsaken till detta är att inför
denna mandatperiod sänktes anslaget. En ökning av kostnader har därefter skett avseende
arvoden samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Detta har inte beaktats i budgeten.
Underskottet kompenseras till del av återhållsamhet avseende resor och övriga
administrativa kostnader.
Kapitalkostnader ökar markant beroende på aktivering av investeringsutgift för kommunens
ledningssystem.
Ett antal externa utredningar har genomförts under året bl a genomförde Sveriges
kommuner och landsting under senhösten en granskning av kommunens ekonomiska
ställning.
Till kommunstyrelsens förfogande
Inför 2016 tillkom anslaget till kommunstyrelsens förfogande på 11,8 mnkr. Under året har
sammanlagt 6,5 mnkr omfördelats till sektorerna.

Sektor
Omsorg
Samhällsbyggnad
Omsorg
Barn- och utbildning
Barn- och utbildning
Barn- och utbildning
Återstår

Totalt anslag 20160101
2,0 tjänst (försörjningsstöd samt
missbruk)

(mnkr) 11,8
1,1

Ökat fastighetsunderhåll

0,8

Avdelningschef till stöd

0,8

Datorer till skolan

0,5

Ej genomförd ramminskning

2,0

Ny förskoleavdelning

1,3
5,3
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Sektor samhällsbyggnad + 1,0 mnkr (+ 0,8 mnkr)
Intäkterna ökar markant under året framförallt avseende försäljning av måltider, vilka är
hänförliga till kostenheten. Kostenhetens verksamhetsområden har utökats genom
övertagande av Dingle Naturbruksskola samt integrationsboenden. Utöver detta har
befintliga verksamheter inom förskola samt skola utökats genom ett ökat antal barn och
elever.
Personalkostnader uppgår till 34,6 mnkr vilket är en ökning på 8 % jämfört med 2015.
Anledningen till ökningen beror främst på övertagande av personal från VGR i samband med
uppstart av kommunal verksamhet i Dingle, samt utökad verksamhet för kost- och
städenheten generellt under året. Glädjande är att kostnaden för sjuklön minskar något
mellan 2015-2016.
Kostnader för lokalhyra uppgår till 9,8 mnkr och har ökat med 5,8 %. Till viss del ökar
lokalhyran pga övertagandet av Dingleskolans verksamhet i övrigt beror skillnaden mot
föregående år på ökade hyreskostnader på befintliga objekt. Detta innebär att uppdraget
med att minska inhyrda lokaler har under året inte lyckats.
Att energikostnaderna ökar beror dels på att el- samt värmepriserna ökat jämfört med
föregående år, samt att 2016 inleddes kallare och dessutom fortsatte med en kyligare
sommar, vilket lett till en ökad förbrukning. Kostnaderna ligger dock under budgeterat för
sektorn.
En markant ökning har också skett av inköpta livsmedel, kostnaderna uppgår till 6,8 mnkr,
en ökning med 1,3 mnkr. Orsaken är fler sålda portioner och hänger ihop med intäktsökning
ovan.
Sektorn erhöll ökat kommunbidrag på 0,8 mnkr avseende ökat fastighetsunderhåll.
Budgeterat fastighetsunderhåll är nu uppe i 85 kr/m2. Se tabell nedan. Som exempel på
insatser under året är invändig målning på Munkedalskolan, utvändig målning Hedekas
skola och Önnebacka förskola, fönsterbyte och målning fd Barnkullens förskola samt
byggarbeten (fasad och altan) utvändigt i samband med sprinklerinstallation på Frejvägen.
Underhållsarbete har också vidtagits på markanläggningar.
Fastighetsunderhåll

2015

2016

Budget för underhåll

4 029

4 775

Förvaltat yta m2

55000

55000

Budgeterat kr/m2

73,3

86,8

Utfall kr/m2

98,5

86,5

Kostnader för bostadsanpassningen ökar med 0,76 mnkr. Inför 2016 tillfördes 0,9 mnkr mer
i kommunbidrag (totalt kommunbidrag 2,3 mnkr) vilket har täckt de ökade kostnaderna
under året.
Kostenheten har genomfört lagerinventering vid årsskiftet, detta värde uppgick till 0,5
mnkr.
Sektor Barn- och Utbildning +3,9 mnkr (+2,8 mnkr)
Sektor Barn- och Utbildning gör ett överskott på 3,9 mnkr. Under året har sektorn sökt och
erhållit en stor mängd bidrag från Skolverket och Migrationsverket. Detta syns också i
resultatet, bidragen ökar med 15 mnkr och uppgår totalt till 28 mnkr. Bidragen från
Migrationsverket har varit svårprognostiserade då det har varit lång eftersläpning på
utbetalningstillfällen. Detta skapar osäkerhet att t.ex. anställa personal. Det har även varit
svårt att rekrytera personal till olika befattningar.
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Sektorn har under 2016 erhållit ökat kommunbidrag motsvarande 6,7 mnkr och för särskilt
statlig satsning avseende nyanlända med 2,4 mkr samt för en tillkommande enhet
Bibliotek-Fritid-Kultur som tidigare ingick i staben. Tillskottet avsåg ersättning för ökat antal
barn inom förskolan, ej genomförda besparingar samt en organisationsförändring dvs
övertagande av verksamheterna kultur och fritid. Sektorn har de fem senaste åren haft
positiva resultat.
Personalkostnaderna ökar med 22 mnkr. I huvudsak är denna ökning relaterad till den nya
enheten Bibliotek-Fritid-Kultur utökning fler förskoleavdelningar samt till riktade insatser för
vilka statsbidrag har sökts. Några av projekten är: stöd för flykting, lärarlyft,
lågstadiesatsning, insatser asyl, karriärtjänster, lärarlönelyftet mm.
Sektorn har under året markant ökat kostnaderna för lokalhyror +2,7 mnkr samt
reparation/underhåll +1,9 mnkr Utbyggnaderna av förskolor Lilla Foss/Inspiratören och
Önnebacka har inneburit ökade hyreskostnader samt att flera enheter varit tvungna att hyra
in baracker för att få plats med alla nyanlända barn. Detsamma gäller för inventarier + 1,2
mnkr demontering och montering baracker.
Kostnader för institutionsplacerade barn har belastat förvaltningsledningen utöver
budgeterat anslag. Kostnaderna för dessa barns skolgång överstiger vida den budgeterade
interkommunala ersättningsnivån.
Sektorns nettokostnader ökar med ca 12 % jämfört med 2015. Ökningen beror i huvudsak
på en omorganisation då sektorn 2016 övertog ansvar för Bibliotek-Fritid-Kultur. Under året
har också en ny förskola öppnats.
Verksamhet
Barn och
Utbildning

2014
Utfall
helår
(tkr)

2015
Utfall
helår
(tkr)

2016
Utfall
helår
(tkr)

Budget

2016
Diff
Budget
vs Utfall

Barnomsorg

40,5

40,1

45,0

46,4

1,5

Grundskolan

79,7

78,4

83,7

86,2

2,5

Särskolan*)

12,9

11,7

11,0

10,3

-0,7

Gymnasieskola

39,5

41,2

41,5

43,5

2,0

Vuxenutbildning

3,4

4,2

6,0

4,3

-1,7

Bibliotek-fritid-kultur

0,0

3,3

12,1

12,4

0,4

Övrig verksamhet

7,3

4,5

4,7

4,7

0,0

183,3

183,4

204,0

207,9

3,9

Totaler

2016

*) Särskolans underskott avser 0,63 mnkr kostnader skolskjutsar där budget ligger under grundskolan

Förskola +1,5 (+1,4) Förskoleverksamheten, skolbarnsomsorg inklusive familjedaghem,
genererar överskott motsvarande 1,5 mnkr (1,4 mnkr 2015). Verksamheten har under året
haft problem med att erhålla behörig personal på förskolor och fritidshem(skolbarnsomsorg)
vilket innebär att barnskötare anställs på viss tid och därmed ger lägre personalkostnader.
Målen att i högre utsträckning anställa behöriga förskolelärare till alla avdelningar har
därmed inte kunnat uppfyllas.
Intäkterna ökar med 1,4 mnkr tack vare (största del) ersättning för stöd till flyktingsatsning
och asylmottagande på sammanlagt 1,0 mnkr. Bidrag har sökts för minskade barngrupper,
besked om erhållet bidrag i november vilket innebar att det är varit möjligt att ställa om
verksamheten och troligtvis kan man inte kan räkna med att få behålla bidraget för hösten
2016. Verksamheten har också sökt statsbidrag för minskade barngrupper från 19 till 18
barn.
En förstärkning av kommunbidrag har skett under året med 1,3 mnkr som kompensation för
öppnande av ny förskola. Nettokostnaden för verksamheten ökar med 12 %.
Kön till barnomsorgen har hela året ökat och medfört att flera förskoleavdelningar har
öppnats i centrala Munkedal. Totalt har 5 avdelningar öppnats till det kommer en friförskola.
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Samtidigt lades en avdelning i Sörbygden i malpåse under hösten medan Hällevadsholms
förskola utnyttjades fullt ut. Trots det har verksamheten fortsatt nya barn i kö, totalt 81
barn i kö vid årsskiftet.

Barnomsorg
totalt
Fritidshem
Förskola
Köpta platser
Friförskola
Pedagogisk
omsorg

201
3

201
4

201
5

201
6

856

902

931

968

380
444
4

425
446
5

452
445
8

450
472
12
7

28

26

26

27

Snitt antal barn feb, maj, sep, dec.

Någon slagning mot skatteverket och inkomstnivåer är inte genomfört under året.
Grundskola +3,3 (+3,7). Grundskola inklusive förskoleklass och skolbarnsomsorg visar
på ett överskott motsvarande + 2,5 mnkr varav 0,63 mnkr avser särskolans
skolskjutskostnader*). Skolverkets statsbidrag har ökat de sista tre åren vilket beror på
specifika satsningar inom skolan. Detta gäller även för bidrag från Migrationsverket.
Bidragen används för att anställa personal, fortbildning, köpa läromedel, tolk, samt ithjälpmedel till nyanlända elever. Totalt ökar dessa bidrag med 8,2 mnkr. Detta syns också
på verksamhetens kostnader framförallt personalkostnaderna som ökar med 11,9 mnkr.
Denna ökning avser i princip kostnader relaterat till särskilda projekt/riktade insatser som;
lärarlönelyftet, asylmottagande, lågstadiesatsning mm.
Ersättning som söks från Migrationsverket erhålls med stor osäkerhet och lång
eftersläpning. Verksamheten har under året tvingats återbetala erhållet statsbidrag pga
ersättningen för Lågstadiesatsningen inte kunde återredovisas. Trots ökat statsbidrag ökar
nettokostnaden för grundskolan med 6,8 %.
Tabellen nedan visar hur antalt barn inom barn inom skolan ökar (+42) framförallt för
Bruks- och Kungsmarksskolorna.
2013

2014

2015

2016

1076

1096

1131

1173

Bruksskolan

179

182

187

209

Centrumskolan

126

139

146

150

Hedekas Skola

106

111

108

111

Grundskola totalt

Hällevadsholms Skola

89

Kungsmarksskolan
319
Munkedalsskolan
257
Snitt lå 2015/2016 och lå 2016/2017 mars, oktober.

91

86

85

311
262

324
280

344
276
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Gymnasium +2,0 mnkr (+1,5 mnkr). Även inom gymnasiet ökar statsbidragen. En stor
del av verksamheten finansieras av sökta statsbidrag vilket enheten framgångsrikt sökt och
blivit beviljade. Antalet gymnasieelever i kommunens egen regi har fördubblats sedan år
2013 och ökat med 22 mellan år 2015 och 2016. Mottagandet av asylsökande har varit
störst vid Kunskapens hus. Verksamheten har under året flyttat till Dingle.

Gymnasieskola totalt
Fristående annan
kommun

2013

2014

2015

2016

393

395

407

420

43

46

53

52

Fristående egen kommun
Kommunal annan
kommun

11

10

11

10

276

263

251

245

Kommunal egen kommun

51

66

82

104

2

2

4

8

Region annan kommun

Region egen kommun
12
10
7
Antalet elever i egna kommunala verksamheter har ökat med 22 elever mellan år 2015 och 2016. Sedan år 2013
har elevtalet fördubblats.

Vuxenutbildning -1,7 mnkr ( 0 mnkr) Underskottet beror på ökade kostnader för flytt
och nya lokaler.
Kultur och fritidsverksamhet, Statliga bidrag från Migrationsverket till biblioteket som
inte utnyttjats fullt ut samt att verksamheten i Allaktivitetshuset ej haft full aktivitet under
hela år 2016 finansieras kostnader över budget inom föreningsbidragen.
Sektor Omsorg -0,114 mnkr (-25,564 mnkr)
Utfallet för sektor omsorg landar på 0,114 mnkr vilket är en rejäl förbättring jämfört med
föregående år. Framförallt beror det på ökade statsbidrag från Migrationsverket. Intäkterna
ökar med 50 mnkr och uppgår till 80 mnkr för 2016.
Personalkostnaderna ökar rejält med 27, 4 mnkr, det innebär att lönekostnaderna ökar med
12,4 %. Antalet anställda har blivit fler under året.Främst inom avdelning Stöd (Integration)
men viss ökning har också skett inom avdelning Individ- och Familjeomsorg.
Sektorn har också haft extraordinära kostnader för reparation/underhåll/inköp av
inventarier i samband med öppnandet av nya avdelningar i Dingle. Dessa har fullt ut
finansierats av statsbidrag. Köp av konsulttjänster uppgår till 5,8 mnkr och ökar därmed
med 2,1 mnkr. Framförallt avseende åtagande vid myndighetsutövning för nyanlända, BuV,
barn utan vårdnadshavare.
Inför 2016 ökades kommunbidraget med 15,01 mnkr (inklusive lön- och prisökning).
Avdelning Vård och Äldreomsorg
Vård och äldreomsorgs resultat landar på -4,1 mnkr (-9,4 mnkr). Det är i huvudsak
hemtjänst som genererar underskottet. Mellan 2014 och 2015 ökade verksamhetens
nettokostnad med 9 %. För 2016 är nettokostnadsökningen marginell. Förstärkning med
kommunbidrag samt lägre kostnadsutveckling och en liten ökning av verksamhetens
intäkter medför att nettokostnaden ligger kvar på samma nivå som för 2015. Detta
inklusive årets lönerevision.
Ökningen av personalkostnaderna med 1,5 mnkr, är mycket lägre än för tidigare år. Detta
märks också i minskade kostnader för timlöner. Avdelningen tillfördes ökat kommunbidrag
med 5,68 mnkr inför 2016. De senaste tre åren har förstärkning skett med 11,04 mnkr.

Verksamhet
Äldreomsorg

2014

2015

2016

2016

2016

Utfall helår

Utfall helår

Utfall helår

Budget

Diff Budget
vs Utfall

(Mnkr)

(Mnkr)

(Mnkr)

(Mnkr)

(Mnkr)

Hemtjänsten

46,42

48,29

48,69

42,57

-6,11

Hemsjukvården

16,05

17,09

16,55

16,90

0,35

Korttidsboende

3,38

3,10

3,27

3,68

0,40

Dagligverksamhet

1,87

1,93

1,93

2,12

0,19

47,16

55,45

55,50

55,49

-0,02

Öppen verksamhet

0,61

0,43

0,46

0,46

-0,01

Gemensamma

7,62

7,84

8,10

9,22

1,12

Totaler
124,10
I hemtjänst ingår kostnader för rehab

134,14

134,50

130,43

-4,07

Särskiltboende
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Hemtjänst, har för året ett underskott på -6,1 mnkr (-7,8 mnkr 2015). Nettokostnaden för
verksamheten är marginellt högre än för föregående år. Detta även med hänsyn tagen till
löneökningar. Beviljade timmar sjunker och hamnar på samma nivå som för 2014.
Verkställda timmar inklusive HSL ligger kvar på samma nivå som för 2015. Trots samma
nivå på verkställda timmar ökar inte nettokostnaden vilket är mycket positivt.

Beviljade
timmar

År

Beviljad tid
/brukare SOL

Verkställda
timmar minus
frånvaron

Delegerad
HSL

Totalt
verkställd tid
SOL+HSL

Antal
personer

Verkställd
tid
% av den
beviljade

2013

71 258

31

68 426

6 747

75 173

190

96%

2014

90 587

40

78 122

11 200

89 322

190

86%

2015

97 901

43

84 153

14 792

98 945

188

86%

2016

90 935

39

83 271

15 249

98 520

195

92%

Hemsjukvård inklusive nattpatrullen (+0,3 mnkr). Personalkostnaderna minskar
jämfört med föregående år. Under sommaren har verksamheten använt inhyrd personal, för
ca 0,2 mnkr. Den delegerade HSL tiden har ökat mellan åren 2015 och 2016. Delegeringen
har skett till hemtjänsten och där syns en ökad kostnad mellan åren.
Särskilt boende (+0 mnkr) Nettokostnaden uppgår till 55,1 mkr vilket är en mycket
marginell ökning med 0,296 mnkr. Under året har nattbemanning ökat. Den ökade
nattbemanningen liksom en personalförstärkning för att utföra mer sociala aktiviteter har
finansierats genom statliga stimulansmedel och kompenserar därför kostnaderna med ca
2,6 mnkr.
Verksamheterna har en ej genomförd besparing på 1,8 mnkr avseende minskad mertid,
övertid och vikarietillsättning. Att notera är att antal årsarbetare i december under 2015 och
2016 är oförändrad men antal personer har gått från 174 år 2015 till 220 år 2016.
År
2015
2016

Antal personer
174
220

Antal årsarbetare
134,7
134,5

Gemensamma poster har ett överskott på 1,1 mnkr. Kommunen inte haft något
betalningsansvar för utskrivningsklara från sjukhuset. Eftersom verksamheten haft lediga
lägenheter på vård och omsorgsboendena har man kunnat hämta hem utskrivningsklara.
Överskott beror också på att uppdatering av äldreomsorgssystemet inte genomförts som
planerat. Detta för att förhandlingar pågår med leverantören. Under året har ett antal
utbildningar genomförts ex, vilka har finansierats i hög utsträckning av olika
stimulansbidrag och projektmedel.
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Avdelning Individ- och familjeomsorg (IFO)

Utfallet för IFO hamnar på -14,2 mnkr. Kommunbidraget ökade med 8,07 mnkr till 2016.
Under perioden 2012-2016 har IFOs budgettilldelning förstärks med 12,2 mnkr. I
budgetförstärkningen ingår också en tillfällig satsning på insatser inom gruppen med
långvarigt försörjningsstöd samt vuxna missbrukare, insatsen varar under 2016 och 2017.
Nettokostnaderna ökar för verksamheten med 4,5 mnkr +8,7 %. Ökningen är avsevärt
lägre än mellan 2014-2015.
Intäkter från Migrationsverket ökar (+7,1 mnkr) markant under 2016 orsaken är att
avdelningen övertagit myndighetsutövning för barn. Tidigare hanterades detta från Tanums
kommun. Köp av huvudverksamhet ligger kvar på samma nivå som för tidigare år dvs på
25,7 mnkr. Ersättning till familjehem ökar med 4,6 mnkr detsamma gäller för inköp av
konsulttjänster som för året uppgår till 5,0 mnkr.

Verksamhet

2014

2015

2016

2016

Utfall
helår

Utfall
helår

Utfall helår

Budget

Kontor

2016
Budgetavvikelse

8

11,3

13,73

14,4

0,64

Försörjningsstöd

7,7

7,6

7,29

7

-0,25

Institutionsvård vuxen

1,8

2,6

2,93

1,2

-1,73

Institutionsvård barn

8,7

16,2

11,91

7,5

-4,41

Familjehemsvård barn

8,2

8,6

14,57

7,5

-7,12

Övrigt

5,9

5,2

5,58

4,3

-1,33

40,30

51,50

56,00

41,90

-14,20

Totaler

Totalt antal barn visar inte på någon minskning utan ökar något jämfört med 2015.
Kostnaderna fortsätter också att öka, för året med 1,7 mnkr.

År

Genomsnitt
Genomsnitt antal i
antal i HVB egna
fam.hem

Genomsnitt
antal i
köpta
fam.hem

Genomsnitt
totalt
placerade
antal

2015

9,92

12,42

8,42

30,83

2016

6,50

17,83

10,08

34,33

Barn institution Verksamheten har ett underskott för året på – 4,1 mnkr, nettokostnaden
uppgår till ca 11,6 mnkr jämfört med 16,2 mnkr för 2015. Kostnaderna har kunnat minskas
något tack vare övertagande av placeringar till egna och köpta familjehem.

Barn institution

2013

2014

2015

2016

Kostnad placering barn (mnkr)
Antal dygn på institution
Kostnad/dygn kr ex overheadkostnader

5,1
1 609
3 170

8,7
2 586
3 364

16,2
3 614
4 483

11,9
2 711
4 390

Familjehem visar på ett underskott om – 5,5 mnkr. Anslaget ökades med 2,5 mnkr för
2016. Ett antal placeringar av barn på institution har övergått i familjehem, både egna och
köpta, vilket innebär ökade kostnader här.
Uppstart av verksamhet för att kunna arbeta med utredningar på hemmaplan har skett
under året. Verksamheten har efter sommaren tagit emot en familj för observationer till
utredning istället för placering på institution samt tagit över behandling av en familj som var
på institution under sommaren. Ytterligare två familjebehandlare började under hösten
vilket skapar en större beredskap med arbete på hemmaplan.

2015
8,7
3,4
4,4
0,9
12,4
8,4

Kostnad Familjehem barn
Kostnad egna Familjehem barn (mnkr)
Kostnad köpta Familjehem barn (mnkr)
Gemensamma kostnader
Antal familjehemsplaceringar (kommunen)
Antal familjehemsplaceringar (köpt plats)

2016
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14,6
5,2
6,8
2,6
17,8
10,1

Vuxna institution går med – 1,7 mnkr (-1,4 mnkr 2015) i underskott. Kostnaden för
vuxna på institution har ökat under 2016 på grund av fler placeringar.
Försörjningsstöd – 0,2 mnkr. Både antalet hushåll och nettokostnaderna minskar. Under
2016 och 2017 pågår projekt för att minska gruppen med långvarigt försörjningsstöd.
Projektet har sedan februari avslutat 20 stycken hushåll från försörjningsstödet.
Målsättningen enligt beslut i KS var att få ut 14 hushåll per år från de som varit långvarigt
på försörjningsstöd. Med 20 hushåll som resultat är målet uppnått för 2016.
Utveckling av nettokostnad försörjningsstöd (mnkr)

År 2012 2013 2014 2015 2016
Mnkr
7,9
7,3
8,3
8,1
7,3
Kontoret visar på ett överskott om 0,64 mnkr (-2,6 mnkr). Under året har enheten haft
kostnader för konsulter motsvarande 5,1 mnkr ökning med 2,9 mnkr.
Avdelning Stöd
Avdelningens överskott har ökat rejält under året och också jämfört med föregående år +
18,1 mnkr (1,7 mnkr). Överskottet beror på den stora ökningen av statsbidrag samt låga
kostnader inom enheten Integration. Inför 2017 har staten aviserat om väsentligt lägre
bidrag för ensamkommande. Det innebär att verksamheterna omgående måste ställas om.
Verksamhet
Stöd

Boende enligt LSS samt
övrig LSS
INTEGRATION 07-09
AME
GEM. KOSTN. STÖD
Övrigt
Totaler

2014

2015

2016

2016

2016
Diff
Budget vs
Utfall

Utfall
helår

Utfall
helår

Utfall helår

Budget

(Mnkr)

(Mnkr)

(Mnkr)

(Mnkr)

(Mnkr)

36,95
-1,30
2,51
1,56
11,10

38,93
-4,68
2,36
1,69
11,34

38,22
-19,19
2,47
3,56
9,40

38,24
0,49
2,55
0,84
10,48

0,02
19,68
0,09
-2,72
1,08

50,82

49,65

34,45

52,60

18,15

Boende enligt LSS (grupp-och servicebostäder) samt övrig LSS verksamhet 0 mnkr
(-2,7 mnkr 2015). Arbete med boendestruktur på gruppbostäder pågår. Kvalitets- och
nivåarbetetet som påbörjats under 2015 håller på att implementeras ute i verksamheterna.
Ekonomiskt har det avstannat under hösten 2016 men kommer att påbörjas igen under
våren 2017. Avdelningen har fått utökade beslut inom särskilda boenden och genomfört
dessa utan några kostnadsökningar, det har dock inte varit möjligt att minska bemanningen
i samband med hemtagning av beslut.
Integration/PUT +19,7 mnkr (+4,7 mnkr 2015). Prognosen har förbättrats avsevärt
under året. Det beror främst på att det varit i genomsnitt 85 barn och ungdomar jämfört
med det avtalet på 52 asylsökande och 18 PUT totalt 70 platser vilket är samma nivå som
för slutet av 2015. Det har medfört högre intäkter till det kommer lägre kostnader som följd
av att verksamheten under delar av året inte haft tillräckligt med platser och därmed haft
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överbeläggning. Trots låga kostnader ökade personalkostnaderna markant från 6,8 mnkr år
2015 till 21,5 mnkr, en ökning med 68,4% under bara ett år. I tabellen kan ses att antal
årsarbetare nästan fördubblats.
År

Antal
personer

Antal
årsarbetare

2015

38

17,8

2016

55

32,3

Renoveringen för HVB hem i Dingle blev 2,9 mnkr, därtill ska tilläggas att det tillkom hyra
under året för 0,362 mnkr för den samma.
Genomsnitt
BuV 2015

Genomsnitt
BuV 2016

Eget HVB

17

Köpt HVB

7

7

Köpt familjehem

3

14

Privat familjehem

5

15

Utsluss

7

9

Stödboende

1

1

40

85

Totalt

39

Gemensamma kostnader -2,7 mnkr (-0,4 mnkr 2015). Beslutad effektivisering som inte
är genomförd är orsaken till det negativa resultatet. Målet var att minska tjänster inom LSS
och samtidigt ta hem två köpta platser genom att påbörja verkställdhet på hemmaplan. Det
har inte varit möjligt att verkställa båda dessa besparingar.

1.3.2 Investeringsuppföljning
Kommunstyrelsens anslag för investeringsutgifter uppgick till 39,3 mnkr. Till det kom
resultatöverföring från 2015 med -0,4 mnkr. Av det totala anslaget (38,8 mnkr) har utnyttjats
20,8 mnkr. En redovisning per projekt finns i bifogad bilaga.
De största enskilda projektet har varit färdigställandet av tillbyggnaden Önnebacka förskola som
nu är klar och har utökats från tre avdelningar till sju. Utöver det har mindre omfattande projekt
genomförts på en rad områden. Planerade åtgärder på Vässjegården har inte genomförts eftersom
beslut fattats att avveckla verksamheten där. Detsamma gäller för projekt Ishall, Inga åtgärder
har vidtagits i ishallen eftersom beslut fattats att lägga ner alternativt överlämna hallen till
föreningen.
Sektor

Budget ResultatTotal
Avvikelse
överföring från budget
2015
Kommunledningskontor
2,2
3,0
0,8
3,8
1,6
Samhällsbyggnad
16,9
33,6
-3,0
30,6
13,7
Barn- och Utbildning
1,6
1,5
0,8
2,3
0,7
Omsorg
0,1
1,2
1,0
2,2
2,1
Summa
20,8
39,3
-0,4
38,8
18,1
Av de återstående anslaget på 18,1 mnkr äskas 12,65 mnkr med till 2017 års investeringar.
Sektor

Kommunledningskontor
Samhällsbyggnad
Barn- och Utbildning
Omsorg
Summa

Utfall

Utfall

2,2
16,9
1,6
0,1
20,8

Total Avvikelse
budget
3,8
30,6
2,3
2,2
38,8

1,6
13,7
0,7
2,1
18,1

Äskande
resultatöverföring
2017
1,14
8,82
0,68
2,01
12,65
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1.4 Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Totalt har
36 resultatmål (delmål) antagits för 2016-2017. För 2016 visar resultatmålen på en mycket god
måluppfyllelse. Majoriteten av målen är delvis eller helt uppfyllda. Endast fem av målen uppfylls
inte alls. Detta har i hög grad att göra med hög personalomsättning för dessa verksamheter.
Måluppfyllelsen förbättras därmed för styrelsen för bokslutsår 2016.

1.Inriktningsmål:
Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all
kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, integration och
solidaritet.
Resultatmål: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala
beslut
1.1

Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Arbete pågår med framtagande av handlingsplan för att implementering av
Barnkonventionen i kommunen. En arbets- och tidsplan med alla delmoment har arbetats
fram och en förberedande kartläggning pågår. Arbetsprocessen fortlöper under våren 2017
och planen beräknas vara klar senast juni 2017. Politiker och tjänstemän har fått utbildning
i frågor som rör Barnkonventionen, men utbildningen i barnkonsekvensanalyser har skjutits
upp i väntan på att handlingsplanen blir klar.
Utfall
2016

Mål
2016

Ta fram kommunövergripande plan för arbetet
med barnkonventionen

1

Utbildningsinsats politisk nivå.
Barnkonventionen

1

Utbildningsinsats för tjänstemän.
Barnkonvention

1

Utbildning barnkonsekvensanalys för
tjänstemän

1

1.2 Resultatmål: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla
kommunala processer
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Folkhälsoarbete är strategiskt och långsiktigt och det är viktigt att det finns en samsyn och en
gemensam kunskapsbas i dessa frågor. Kommunstyrelsen har utbildats i folkhälsa och det
nationella folkhälsomålet under 2016, och det arbetet kommer att fortsätta under 2017. Kunskap
är en viktig grund för att kunna beakta folkhälsoperspektivet i beslut och processer. En utbildning
i konsekvensanalys av folkhälsa i tjänsteskrivelser planerades också, men den har skjutits upp i
väntan på att handlingsplanen för Barnkonventionen blir klar för att kunna samköra dessa.
Utfall
2016

Mål
2016

Utbildning i social hållbarhet, folkhälsa

1

Utbildning i konsekvensbeskrivning av folkhälsa
i tjänsteskrivelser (tjänstemän)

1
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2.Inriktningsmål:
Miljöaspekter ska beaktas i alla kommunens beslut

2.1 Resultatmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Detta har inte skett under året. Inför kommande år bör gemensam utbildning/information
ske för att kunna utvecklas inom området. Handläggare inom samhällsbyggnad har
genomgått utbildning.
Utfall
2016

Mål
2016

I tjänsteskrivelsemallen ska det finnas
förtydligande av miljöaspekterna

1

1

Utbildning konsekvensbeskrivning av
miljöaspekter i tjänsteskrivelser

1

1

3. Inriktningsmål:
Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt
från förskola och framåt.
3.1 Resultatmål: Varje avdelning inom förskolan ska varje dag använda
utemiljö i sin pedagogiska verksamhet.
Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad

Förskolorna arbetar efter barnens intressen och utformar uteverksamheten så att alla barn
får möjlighet att utvecklas. Det kan vara lekar, miljön runt omkring, odling, bygg och
konstruktion samt utflykter. Varje förskoleavdelning planerar att ha minst en uteaktivitet
om dagen hela året.
Utfall

Återrapportering av utemiljöverksamhet

2016

Mål
2016

10

10

3.2 Resultatmål: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen.
Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad

Inom vuxenutbildningen har vi ett nära samarbete med Lysekil och Sotenäs kommuner,
vilket bland annat innebär att vi kan erbjuda fler individuella lösningar för våra elever.
Fyrbodal har också ett vuxnätverk som representeras av rektorer som ansvarar för sin
kommuns vuxenutbildning.
En av våra större elevgrupper är IM-programmets språkintroduktion. Merparten av dessa
elever är ensamkommande flyktingbarn. Runt dessa elever har vi ett nära samarbete med
sektor stöd, som ansvarar för ungdomens boende och fritid. Rent allmänt är vi öppna för
samarbete/samverkan med andra verksamheter i kommunen.

Utfall

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas
kompensatorisk utbildning/åtgärder.
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2016

Mål
2016

100%

100.00%

3.3 Resultatmål: Alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas aktiviteter utifrån
kommunens aktivitetsansvar.
Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad

Samtliga ungdomar mellan 16-19 år som inte studerar på ett nationellt gymnasieprogram
eller har arbete innefattas av kommunens informations- och aktivitetsansvar. Elever som
studerar på Introduktionsprogrammet IM tillhör kommunens aktivitets- och
informationsansvar. När en ungdom avslutar sina studier utan gymnasieexamen kontaktar
vi dem, erbjuder studier eller lotsar till annan verksamhet som till exempel
Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsenheten. Alla ungdomar blir kontaktade och
erbjuds olika alternativ men några få (i dagsläget handlar det om 7 personer) lyckas vi inte
motivera till aktivitet.
Utfall
2016
Mätning av antal ärenden 2 ggr/år
Erbjuda alla ungdomar aktivitet enligt
kommunens aktivitetsansvar.

Mål
2016
2

100%

100.00%

3.4 Resultatmål: Främja samverkan och samarbete mellan kommunens
olika verksamheter för gott resursutnyttjande.
Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad

Den handlingsplan som upprättades mellan sektor Stöd och sektor Barn och Utbildning i
mars 2016 har genomförts under året. Bland annat genom två samverkansträffar, för att
diskutera nyanlända, orosanmälan, förebyggande arbete mm.
Förskolechefer arbetar tillsammans för att uppnå en likvärdighet i förskolorna i Munkedal.
Ett arbetssätt är regelbundna nätverksträffar till det kommer sk lärgrupper, där
pedagogerna delar med sig av pedagogiska arbetssätt och av forskning teorier. Goda
pedagogiska arbetssätt sprids även på mailen genom att pedagogerna delar med sig. Nära
samarbete med barnhälsan och Familjecentralen bedrivs också.
Alla grundskolor (utom Hedekas) från förskoleklass till årskurs 3 har tillsammans deltagit i
Läslyftet. Från och med höstterminen 2016 påbörjade även arbetslag i årskurs 4-6 Läslyftet.
Lärare för årskurs 1-3 får i sin kompetensutveckling kunskap om cirkelmodellen. En stor
fördel med detta är att öka det kollegiala samarbetet mellan skolor i kommunen. Skolornas
personal deltar i kommunens olika nätverksgrupper. Nätverksgrupper finns inom
specialpedagogik, språkutveckling, matematik, IKT, teknik mm.
Förskoleklasslärare från hela kommunen har träffats regelbundet under ledning av
handledare för att utveckla arbetet i förskoleklassen. Fokus har legat på att utveckla
screeningarbetet och göra det likvärdigt mellan olika förskoleklasser. Samtliga
fritidspedagoger i kommunen träffas för gemensam fortbildning under ledning av en av
rektorerna för att hitta gemensamma utvecklingsområden avseende fritidsverksamheten i
kommunen. Specialpedagoger i kommunen har haft återkommande träffar för att öka
likvärdigheten och driva det specialpedagogiska arbetet framåt på ett likvärdigt sätt. Vid
dessa möten har även resursteamets personal närvarat.
Rektorerna har i sin schemaläggning för lärarna avsatt gemensam tid varje vecka för att
möjliggöra kollegialt utbyte mellan skolor. PISA 2015 där politiker, skolchef, rektor, lärare
samverkat och utvecklat varandra tillsammans med sju andra kommuner har avslutats i sin
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form. Munkedal har haft den största positiva utvecklingen av de 86 kommuner som deltagit.
En fortsättning i liknande regi i samarbete med V8-kommuner planeras. Genom satsningen
har man även samverkat med andra kommuner i Bohuslän vilket möjliggjort och öppnat för
samarbete även utanför kommunen på alla nivåer.
En av våra större elevgrupper är IM-programmets språkintroduktion. Merparten av dessa
elever är ensamkommande flyktingbarn. Runt dessa elever finns ett nära samarbete mellan
Barn- och Utbildning och Stöd, som ansvarar för ungdomens boende och fritid. Rent allmänt
är vi öppna för samarbete/samverkan med andra verksamheter i kommunen.
Utfall
2016
Antal nätverksmöten

Mål
2016

2

2

3.5 Resultatmål: Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån
sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje
individ för att nå en god livskvalité
Status: Helt uppfyllt

Trend: Oförändrad

Samverkan har ökat genom att fler tvärprofessionella möten har skett inom avdelningens
samtliga områden.
Möten har skett för att samverka kring uppdrag eller den enskildes behov. Under året har
multiprofessionella teamet startat upp, DUA arbetet har intensiverats.
Integration har skapat fler plattformer för att öka samverkan, där integrationsgruppen är
den största. Integrationsgruppen är ett uppdrag från kommunchef, där alla berörda
kommunala förvaltningsdelar medverkar för att skapa en god integration.
En mall för en SIP (samordnad individuell plan) har tagits fram. Ett informationsmaterial
håller på att färdigställas. Detta i form av en broschyr som kommer att innehålla
information om vad en SIP är och rätten till att begära det samma.
Samverkan kring individer med långvarigt försörjningsstöd har utvecklats under året genom
intensivare kontakter med andra aktörer så som primärvård, psykiatri, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan.
Utfall
2016
Alla brukare eller dess företrädare ska ha
vetskap om möjligheten att kunna begära
en individuell plan

Mål
2016

100%
100.00%

3.6 Resultatmål: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen.
Status: Ej uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Målet berör sektor omsorg genom att det sker samverkan med skolan kring målgruppen.
Däremot är det skolan som erbjuder kompensatorisk utbildning, och målet redovisas därför
där. Sektor Omsorg har skapat möjligheter för att medarbetaren skall kunna validera,
fortbilda sig. Det har varit riktat emot en bredare målgrupp, men även innefattat personer
mellan 20-24 å\. Ett bredare samarbete med den kommunala vuxenskolan har medfört att
allt fler av sektorns ungdomar fått möjligheten till att studera vidare efter att
grundstudierna är avklarade.
Utfall

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas
kompensatorisk utbildning/åtgärder

2016

Mål
2016

100%

100.00%
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3.7 Resultatmål: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och
utvecklas i syfte att förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och
förhindra eller senarelägga mer omfattande insatser
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

En strukturförändring i placeringsformen för barn har genomförts. Det innebär att
placeringarna sker i större utsträckning i familjehem istället för på institution. Genom att
växla placeringar från institution till familjehem ökas möjligheterna för att arbeta med den
unga på hemmaplan eller i en naturlig miljö. Det skapar fler möjligheter till en lyckad
återförening eller andra åtgärder som möjliggör för den unga att få en positiv livsutveckling.
Barnkullen öppnade upp i början av sommaren och skapar möjligheten att kunna arbeta
med familjer på plats och därmed förhindra både lidande och kostnader för sektorn. Antalet
barn i placering har dock ökat med 3.5 st genomsnitt jämfört med 2015 och det är
anledningen till dygnsutfallet.
En omstrukturering har skett inom kommunens HVB-hem, vilket inneburit att nya
verksamheter har startats upp. Idag finns det både HVB-hem och stödboenden. Dessa
verksamheter möjliggör verkställdhet på hemmaplan, i närmiljö, och motverkar placeringar
och nyttjade av externa aktörer. Antalet hushåll som under året varit aktuell för ekonomiskt
bistånd har ökat under året vilket är en direkt koppling till migrationen. Det är samma
anledning till att barn som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd ökat. Kostnaderna för
försörjningsstöd (exkl migration) har minskat och tendensen att unga vuxna med
ekonomiskt bistånd sjunker är glädjande.
Utfall

4.

2016

Mål
2016

Färre barn och ungdomar får dygnsvård
utanför hemmet/antal dygn

6 108

4 300

Antal hushåll som erhållit försörjningstöd

238

200

Barn i befolkningen som ingår i familjer med
ekonomiskt bistånd, andel (%)

6,09%

4.50%

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel
(%)

5,46%

8.00%

Inriktningsmål:

Kommunens invånare ska känna sig trygga i attde får de
stöd som behövs, när det behövs utifrån behov.
4.1 Resultatmål: Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det
ökade behovet av stöd och boende för personer med demenssjukdom.
Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad

Det pågår ett arbete att förändra boendestrukturen för en bättre anpassad boendemiljö. Att
lämna dåligt anpassade boendemiljöer skapar nya möjligheter att effektivt bemanna och
utföra det komplexa arbetet. En ombyggnation planeras på Allégården och korttidsenheten
har flyttat från Allégården till Dinglegården vilket har genererat fler lägenheter anpassade
för personer med demenssjukdom.
Mindre och möjliga åtgärder såsom färgsättning, larmutveckling mm sker kontinuerligt i
befintliga bostäder och boenden. Utbildning och kunskapen hos våra medarbetare är hög.
Demens ABC är numer en del i de nyanställdas introduktion, denna utbildning ska vara
genomförd inom sex månader efter att anställning påbörjats.
I kommunen finns en demenssjuksköterska och demensombud finns inom samtliga enheter
inom vård- och äldreomsorgen. Professionerna har utökade kunskaper i problematiken och
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är i uppstart av att bilda interna och externa nätverk där syftet är att förbättra
livssituationen för personer med demenssjukdom.
Utfall
2016

Mål
2016

Antal miljöanpassningar

6

5

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

81%

80.00%

Andel personal med eftergymansial
demensutbildning

47%

50.00%

Andel tills vidareanställd personal som
genomfört demens ABC

100%

100.00%

4.2. Resultatmål: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån
handlingsplanen och ska byggas upp i samarbete med kommunens
verksamheter, Närhälsan och frivilligorganisationer
Status: Helt uppfyllt

Trend: Oförändrad

Anhörig- och frivilligcafé är öppet en dag i veckan och drivs av hälsosamordnare
tillsammans med frivilliga. Anhörigsamordnare informerar och har skapat grupper för att
stärka anhöriga till närstående med demensproblematik, tillsammans med sjuksköterska
från Närhälsan. Tre stycken temaföreläsningar/utbildningar har genomförts av sektorn vid
sex olika tillfällen.
Utfall

Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare

2016

Mål
2016

6

4

4.3. Resultatmål: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra
till en fungerande samverkan - internt och externt, för att genom detta
kunna utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov
Status: Helt uppfyllt

Trend: Oförändrad

Sektor Omsorg har haft ordförandeskapet i den lokala närsjukvårdsgruppen. Detta
samverkansforum behandlar de äldres situation utifrån flera olika aspekter. Tillsammans
med Närhälsan som tillika haft vice ordförandeskap samlas olika professioner för att försöka
underlätta arbetet i vardagen och på så sätt utveckla kvalitén hos de direkta berörda.
Lokala seniornätverk har startat upp i Svarteborg, Sörbygden och Munkedal för att bla öka
möjlighet till samverkan med frivilligföreningar. Det finns nätverk för volontärer som vill
engagera sig frivilligt inom äldreomsorgen. På samtliga äldreboenden finns ett samarbete
med frivilliga som kommer och har olika aktiviteter som läsgrupper, promenader, bakning,
allsång, underhållning etc.
Hemtjänsten arbetar för att tillsammans med frivilliga för att starta fler mötesplatser, t.ex
matlag. Sektorn har under året arbetat fram tvärprofessionella team internt för att hitta
gemensamhetsfrågor. Typiska framgångsteam här har varit samverkan hemtjänst Boendestöd.

Utfall
2016
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Mål
2016

Återinläggning på sjukhus

Indikatorn
ej mätbar

7.00%

Vistelsedagar på sjukhus efter
utskrivningsklar

3

3

Aktiviteter i samverkan med andra
kommuner

5

2

4.4 Resultatmål: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån olika
individers specifika behov.
Status: Helt uppfyllt

Trend: Oförändrad

Nätverk har byggts ut i verksamheterna och datorer har installerats för att möjliggöra ITanvändning både i gemensamhets utrymmen och enskilda utrymmen. Vidare har
utbildningsinsatser utförts för att öka kunskapen och kunna erbjuda ännu mer individuellt
anpassade insatser. Exempel på utbildningar som medarbetare har genomfört är supportad
kvalité. employment (SE), lågaffektivt bemötande, autismspektrumstörning och
kommunikation. SE är en metod som ger stöd för personer att närma sig ordinarie
arbetsmarknad (anställning) eller arbetsplats (praktik) och lågaffektivt bemötande är ett
förhållningssätt främst riktat mot personer med autism.
Under maj månad utförde biståndsenheten bedömning av nivåer utifrån
nivågrupperingsarbetet från Public Partner. Under hösten 2016 utfördes tidsstudier för att
kunna koppla nivåbedömning till aktuell tidsåtgång. Parallellt med detta arbete pågår ett
arbete på ekonomienheten med kostnadsbedömning av varje nivå. Detta arbete är
pågående och prioriteras under kommande budgetår. Kvalitetsmåtten implementeras
genom bl.a boendebroschyren där kvalitetsmåtten är beskrivna. Implementeringsplanen är
att broschyren bearbetas i personalgrupper på APT och skickas till alla boende och gode
män.
Utfall
2016

Mål
2016

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och
serviceboende , andel (%) av maxpoäng

84%

72.00%

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering
av stödbehov

1

1

Upprätta förslag till resursfördelning mot
nivågruppering sker under 2017

-

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

5.1 Resultatmål: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som
attraktivt besöksmål
Status: Ej uppfyllt

Trend: Ökad

Under 2017 kommer en strategi och handlingsplan att färdigställas. För 2016 finns ingen
handlingsplan framtagen
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Utfall

Mål
2016

2016
Ta fram en handlingsplan för att öka Munkedals
attraktionskraft (färdigställd

0

2017)

1

5.2 Resultatmål: Utveckla servicekontorets verksamhet
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Utbildning i servicebemötande har genomförts under våren. Ett verksamhetssystem ska
implementeras under vintern 2016/17.
Utfall

Genomföra utbildningstillfällen för
servicekontorets personal

2016

Mål
2016

1

2

5.3 Resultatmål: Utveckla och stärka lokala näringslivet
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

En framgångsfaktor för fler etableringar bör vara mer tillgänglig verksamhetsmark utmed E6.
Munkedals kommun har genom sitt läge mellan Göteborg och Oslo samt närheten till kusten, ett
särskilt bra exponeringsläge som få andra kommuner kan erbjuda. Det är därför angeläget att
påbörja planläggning för ytterligare verksamhetsområden på de områden som ligger i anslutning
till befintlig verksamhetsområden vid Säleby.
I samverkan med Fyrbodals kommunalförbund och Position Väst marknadsförs Munkedals
kommun som en del av "Tillväxtzonen Göteborg - Oslo" Ingår som en del i pilotprojektet "Stärkt
lokal attraktionskraft". Ett resultat av målen är att ta fram en näringslivsstrategi för Munkedals
kommun och därtill kopplad aktivitetsplan. Processen är igång och ett förslag till
näringslivsstrategi beräknas vara klar för ett politiskt ställningstagande under första kvartalet
2017.
Utfall

Ny näringslivsstrategi och förslag till
handlingsplan för 2017 antagen av KS

2016

Mål
2016

0

1

5.4 Resultatmål: Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals
kommun
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Ingår som en del i pilotprojektet "Stärkt lokal attraktionskraft". Ett resultat av målen är att ta
fram en näringslivsstrategi för Munkedals kommun och därtill kopplad aktivitetsplan. Processen är
igång och ett förslag till näringslivsstrategi beräknas vara klar för ett politiskt ställningstagande
under första kvartalet 2017.
Ett av syftena med pilotprojektet är att pröva olika metoder för att ta fram styrdokument. I
inledningen av projektet genomfördes två tankesmedjor tillsammans med Högskolan väst i syfte
att ta fram Munkedals kommuns viktigaste framgångsfaktorer. Syftet var att sedan använda
denna "kunskap" för att stärka den lokala attraktionskraften genom styrdokument\, bland annat
en Näringslivsstrategi.
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Metoden tankesmedja var planerat att genomföras vid ytterligare två tillfällen i Dingle och
Hällevadsholm. Båda dessa tankesmedjor fick ställas in då det blev för få deltagare.

Det har också gjorts en del nulägesanalyser av näringslivets struktur i Munkedals kommun samt
hur näringslivet mår. Denna typ av analyser kommer senare att ligga till grund för olika aktiviteter
som planeras genomföras.
Utfall

Ny landsbygdsstrategi och förslag till
handlingsplan

2016

Mål
2016

0

1

5.5 Resultatmål: Utveckla innovativa metoder för upphandling
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Arbetsgruppen för upphandling i projektet Stärkt lokal attraktionskraft har träffats vid två
tillfällen. Mötena har bland annat resulterat i en samsyn och en ambition i kommande
livsmedelsupphandlingar som tar mer hänsyn till när regionalt svensk producerade råvaror.
Upphandling av livsmedel görs idag i samverkan med sex andra kommuner i närområdet. Ett
första steg i att förändra i livsmedelsupphandlingen skulle kunna vara att införa
kompletteringsköp i närliggande butik. Arbetet med den nya upphandlingslagstiftningen följs med
intresse för hur denna kan komma att förändra möjligheterna i kommande upphandlingar.
Idag har kommunerna i norra Bohuslän ett samarbete kring upphandlingen. Nästa steg för
Munkedals kommun blir att påbörja den lokala processen för en ny upphandlingspolicy, där varje
kommun har möjlighet att ta egna inriktningsbeslut.
Utfall

Mål
2016

2016

0

Genomföra studiebesök tillsammans med
kommunens upphandlare För att ta del av goda
exempel på innovativa metoder för upphandling

1

5.6 Resultatmål: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka
Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad

Statistik avser för de enheter som ingår i Kostenheten vilket är merparten av kommunens inköp.
Ekologiska inköp 2015 uppgick till 13,4%, siffran för första halvåret 2016 är 16,9%. Under
sommaren har verksamheterna också gjort bärinköpen i kommunens två belägna odlingsföretag.
Har också påbörjat arbetet med en lokal brödupphandling. Under vecka 40 kommer vi att mäta
svinn - både tallriks, produktion och beställningssvinn.
Vid varje inköpstillfälle överväga att välja närproducerat (Västra Götaland): Håller på att
färdigställa ett underlag som ska gå till KSAU under hösten, modellen bygger på att kunna
redovisa våra inköp utifrån parametrarna: lokalt, regionalt, nationellt samt internationell inköpt
råvara
Utfall
2016

Mål
2016

Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, andel (%)

17%

14.50%

Påbörja mätning av andelen närproducerade
livsmedel (Västra Götaland)

1

1
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5.7 Resultatmål: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär
försörjningsstöd och sysselsättning genom samverkan mellan
kommunens olika sektorer.
Status: Helt uppfyllt

Trend: Minskad

I samverkan mellan kommunen och externa arbetsgivare har fler personer fått arbete.
Detta syns dessutom i statistiken kring unga som uppbär ekonomiskt bistånd.
Arbetsmarknadsenhetens har startat upp DuA projektet (delegationen för unga till arbete)
som i samverkan mellan sektorns avdelningar och Arbetsförmedlingen bidragit till att få ut
unga i arbete.
Utfall
2016

Mål
2016

Antal OSA-anställningar

9

10

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som
haft feriejobb eller praktik, antal
praktikplatser (KAS)

57

Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som
A. Börjat arbeta, andel (%)

18,9%

Öka antalet sysselsättningsplatser med
placering utanför den ordinarie kommunala
verksamheten. (Antal platser)

13

20

10.00%

9

6.
Inriktningsmål: Kommunen ska kännetecknas av
hållbarutveckling genom att erbjuda bra boende och
trygga boendemiljöer samt god infrastruktur.
6.1 Resultatmål: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler.
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad

Presentera tillgängliga ytor när verksamheten efterfrågar. Arbetet är påbörjat. Inventering
av lokalernas beskaffenhet och användning bättre kunna nyttja dessa har påbörjats genom
undersökning/inventering.
Utfall

Genomföra, undersöka nyttjandegraden/tiden i
kommunala lokaler

2016

Mål
2016

1

1

6.2 Resultatmål: Energianvändningen i kommunala lokaler ska minska.
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad

Arbete med nytt ventilationsaggregat i nya gymnastiksalen, Kungsmarksskolan är färdigt.
Belysning i 12 st klassrum Munkedalsskolan har installerats samt närvarobelysning.
Installation av dagljusmontage i samlingsrum på två av avdelningarna på Hällevadsholms
förskola är utförd istället för armaturer. Under juni har solcellsanläggningen på Önnebacka
förskola varit i drift.

Utfall
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2016

Mål
2016

Minska energianvändningen (KWH/m2)
mindre än

-

162

Öka andelen förnyelsebar energi %

98%

95.00%

6.3 Resultatmål: Förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett
ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg
Status: Helt uppfyllt

Trend: Oförändrad

Arbetet med att forma en ny struktur för äldreomsorg och äldreboenden är genomförd. En
boendeutredning är presenterad och Kommunstyrelsen har kvar att fatta beslut om lämplig
plats för nytt boende.
Utfall
2016
Påbörjad detaljplan

7.

Sektorn redovisar varken mål eller
utfall

Mål 2016
Sektorn redovisar varken mål
eller utfall

Inriktningsmål:

Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens
invånare erbjuda idrott- fritids- och kulturaktivitet av
varierande karaktär och god kvalitet.
7.1 Resultatmål: Samordna fritidsverksamheter och behovet av
mötesplatser under samlingsbegreppet Allaktivitetshus.
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad

Begreppet Allaktivitetshus behöver lyftas och arbetas igenom i ett större forum. Kultur- och fritid
kommer att diskutera begreppet under våren 2017 för att ett begrepp ska kunna presenteras.
Fokus har under året varit att flytta den öppna ungdomsverksamheten till nya lokaler. En
nystartad utredning kommer att presenteras under våren 2017 för att se möjligheterna med en
kulturskola. Allaktivitetshuset måste växa fram tillsammans med föreningsliv och andra synliga
behov inom kommunens sociala sektor.
Intresset för en centralt belägen mötesplats ökar. I samband med nya mötesplatsen
"Örekilsgården" blir behovet från föreningslivet tydligt. Tre föreningar är redan inbokade på tider
utanför den öppna verksamhetens öppettider.
Genom självbetjäningssystemet har tillgängligheten i biblioteket ökat med 10 timmar/vecka.
Genom samarbete med Medborgarcentrum har denna ofantliga förändring möjliggjorts.
Litteraturcirklar och after-noon tea under ledning av bibliotikarier har genomförts kontinuerligt.
IT-café med pensionärsgruppen har hållits och samarbete med Integration och NGO genom Café
Forum och kommunikation med nyanlända.
Intresset för litteratur har ökat i åldersgruppen 9-12 år. Aktiviteter för barn och ungdomar
genomförs kontinuerligt i form av bokklubb och lovaktiviteter. Åldersgruppen 3-5 år har fått
sagostunden tillbaka.
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Ungdoms- och barnbibliotekarie deltar i Barnkulturgruppen med representanter från kommunens
samtliga skolor. Skolbesök har genomförts i förskoleklasser samt i låg- och mellanstadieskolorna.
Man kan konstatera att även om vi inte har ett Allaktivitetshus så har vi ändå flera mötesplatser
för kommunens invånare som tillsammans utgör en "allaktivitetsmöjlighet"!

Utfall
2016

Mål
2016

Tydliggöra begreppet Allaktivitetshus
(mötesplats för alla åldrar.)

0

1

Skapa ett Allaktivitetshus. (Klart 2017)

-

Genomföra gemensamma arrangemang med
föreningslivet.

3

Skapa en kulturskola. (Klart 2017)

-

3

7.2 Resultatmål: Fortsätta bredda verksamheten i biblioteket.
Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad

Genom självbetjäningssystemet har tillgängligheten i biblioteket ökat med 10 timmar/vecka.
Genom samarbete med Medborgarcentrum har denna ofantliga förändring möjliggjorts.
Litteraturcirklar och after-noon tea under ledning av bibliotikarier har genomförts kontinuerligt.
IT-café med pensionärsgruppen har hållits och samarbete med Integration och NGO genom Café
Forum och kommunikation med nyanlända.
Intresset för litteratur har ökat i åldersgruppen 9-12 år. Aktiviteter för barn och ungdomar
genomförs kontinuerligt i form av bokklubb och lovaktiviteter. Åldersgruppen 3-5 år har fått
sagostunden tillbaka. Kultur-och fritid arbetar på bred front med läsfrämjande åtgärder. Från
sagostund till författarbesök riktad mot tonåringar.
Ungdoms- och barnbibliotekarie deltar i Barnkulturgruppen med representanter från kommunens
samtliga skolor. Skolbesök har genomförts i förskoleklasser samt i låg- och mellanstadieskolorna.
Samarbetet med skolorna har ökat genom att barn-och ungdomsbibliotekarien ökat sin närvaro på
skolorna. Fritidsledare är mer närvarande på Kungsmarksskolan och arbetar i elevcaféet för att
bygga relationer och motverka mobbing. Kulturutvecklaren arbetar med Skapande skola.
Utfall
2016

Mål
2016

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17
på vardagar, timmar/vecka

10

2

Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket
tillgängligt totalt (tim)

46

24

Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med
5 %.

13%

5.00%

Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa
och bredda samarbetet med andra aktörer

5

Öka aktiviteter med fokus på läs-och
litteraturfrämjande arrangemang

10

5
5
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7.3 Resultatmål: Minska droganvändningen
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad

Målet att minska droganvändningen är delvis uppfyllt då andelen tobakskonsumenter är relativt
låg. Däremot har trivseln i skolan minskat.

Utfall
2016

Mål
2016

Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra
eller mycket bra i skolan.

80.00%

Andel tobaksfria elever i åk 9

80.00%

8.Inriktningsmål:
Munkedals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som
präglas av gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet
och mångfald.
8.1 Resultatmål: Ta fram handlingsplan för att minska ohälsan fram till
2018, utifrån arbetsmiljöpolicy
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Handlingsplan för minskad ohälsa samt rutiner för uppföljning planerades vara klar under hösten.
Oroväckande är att ohälsan fortsätter att stiga i hela organisationen\, men främst inom sektor
omsorg.
Utfall
2016
Minska ohälsan

Mål
2016
7.50%

8.2 Resultatmål: Utveckla och hitta nya rekryteringsvägar in i
äldreomsorgen - så att fler ser vård- och omsorg som ett attraktivt
arbetsområde och vill utbilda sig
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Oförändrad

En handledarutbildning för omsorgspersonal har genomförts under hösten tillsammans med sektor
barn och utbildning som stått för innehållet i utbildningen. På detta sätt kan vi möta upp våra
nyanställda och praktikanter på ett positivt sätt och genom det skapa fortsatt intresse för yrket.
Sektorn har tagit emot över 70 praktikanter under året och ser att flera av dessa fortsätter i yrket
eller inriktar sig.
Utfall
2016
Minskad
introduktionstid

Har ej gått att mäta

Ökat antal
elever/praktikanter

70

Mål
2016

Målvärde
saknas
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8.3 Resultatmål: Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna
gemensamt arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och minskad ohälsa
Status: Ej uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Målet är riktigt till Sektor Omsorg och avdelningen Vård- och Äldreomsorg, samtliga chefer har i
uppdrag att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta görs på arbetsplatsträffar ute
på enheterna och på övergripande nivå. Ett försök att skapa utvecklingsmöjligheter för
medarbetarna inom äldreomsorgen har gjorts. Ett boende har lagt till teamledare för att skapa
bättre gemenskap och sammanhang på enheten. Detta är under uppföljning och utvärdering sker
i avdelningen under 2017.
Utfall
2016
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

10.10%

Andel anställda med adekvat utbildning

97%

Hemtjänstpersonal inom äldreomsorg som slutat arbeta i
hemtjänsten det senaste året, andel (%)

23%

Omsorgspersonal inom särskilt boende äldreomsorg som
slutat arbeta vid enheten senaste året, andel (%)

14%

Mål
2016

99.00%

18.00%
18.00%

8.4 Resultatmål: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att rekrytera
socialsekreterare/adekvat personal
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Målet är riktat till Sektor Stöd, både Stöd och Individ och familjeomsorgen har sänkt sitt ohälsotal.
Det beror delvis på att avdelningarna har omorganiserat sig och tydligare ledningsstrukturer
skapats. En annan anledning är att avdelningarna har växt kraftigt i samband med migrationen.
Nya verksamheter tenderar att ha lägre ohälsotal. Samtidigt har sektorn har tillsatt en grupp som
har i uppdrag att samverka och arbeta med framtidensrekryteringsutmaningar, en av stolparna i
detta arbetet är att marknadsföra kommunen och de olika enheternas goda arbete. Vid
nyrekryteringar och mottagande av elever har introduktionsarbetet intensiverats, via handledare,
för att skapa en sund grogrund för en fortsatt karriär inom våra yrkesgrupper.

Utfall
2016

Mål
2016

Minska ohälsan

7,99%

7.50%

Handlingsplan för rekrytering av
socialsekreterare

-

1

Antal anställda som genomgått validering
eller vidareutbildning

45

45

9. Inriktningsmål:
Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet
följas upp. Antagna policydokument revideras med
regelbundenhet minst var fjärde år.
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9.1 Resultatmål: Utveckling av policydokument: styr- och ledning samt
ägarpolicy
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Förbättringar i att synkronisera budget/bokslutprocesser har pågått under hela året.
Samordning med
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är helt klar inom området budget. Beslut är taget i
Kommunstyrelsen. Fortsatt arbete kommer att ske avseende process för bokslut och
uppföljning. Helt klart är synkronisering vad gäller de tre gemensamma nämnderna detta
inom samtliga årsprocesser. Återstår uppdrag att vad gäller Renhållningsbolaget Rambo.
Detta arbete fortlöper under 2017.
Arbetet med resursfördelning startades hösten 2016. Fortlöpande under hösten har arbetet
framskridit. Ekonomiavdelningen har varit drivande i framtagande av modell. Fyra
arbetsgrupper sattes inledningsvis igång, allt eftersom arbetet pågick har två grupper
avslutats dvs inom område IFO och Stöd. De två andra grupperna VoÄ samt BoU har
fortsatt\. Modellen är nu i princip klar och beslut kommer att fattas av KF i mars 2017.
Implementering sker sedan inför budget 2018. Kommunledningsgruppen har varit styrgrupp
för arbetet och en politisk referensgrupp bestående av en representant från varje parti har
varit en del i hösten arbete.
Utfall

Skapa förutsättningar för bättre koncernsamråd

2016

Mål
2016

1

1

9.2 Resultatmål: Fortsatt arbete med implementering av
beslutsstödsystem
Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad

Utveckling av kommunens beslutsstödsystem har fortsatt under året. För 2016 har
implementerats rapport för uppföljning av mål och resurser i samtliga delårsbokslut samt
modul för befolkningsprognos samt rapporter riktade mot Barn- och Utbildning. I övrigt har
arbetet avseende modul för personalrapportering samt kvalitetsrapport för barn- och
utbildning avstannat något. Dessa rapporter är helt klara och rapportering sker också i
samtliga delårsbokslut och även i det kommande årsbokslutet.

Utfall
2016
Inventering och förberedelse för modul för
detaljbudget (Budget och prognos) i

Mål
2016

1

Hypergene. Impelentering 2017

1

Drift av personalrapporter i Hypergene fullt ut.

-

1

Drift av skolrapporter i Hypergene

1

1

Införande/drift av delårs och bokslutsrapport i
Hypergene

1

1

Inventering av modul för vård och Omsorg.
Implementering (2017)

-

1
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9.3 Resultatmål: Fortsatt arbete med tydlig struktur för kommunens
styrdokument
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Avslutande av inaktuella dokument sker kontinuerligt men pga personalomsättning har
arbetet stannat upp något.
Utfall
2016
Uppdatera/revidera policydokument

Mål
2016
10

9.4 Resultatmål: Förbättra kommunens information till och dialog med
medborgarna (bl via webb)
Status: Ej uppfyllt

Trend: Ökad

Medborgarcentrum (MC) öppnade i mars. Arbete pågår med att installera
verksamhetssystem för MC. Visningsskärm med info om kommunen har installerats. Under
året och kommande år kommer verksamheten att utöka.
För att förbättra arbetet med kommunens hemsida kommer ny organisation att sättas.
Implementering av denna och ny websida sker under kommande år.
Utfall
2016

Mål
2016

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

40.00%

Informationsindex för kommunens
webbplats - Totalt

100.00%

9.5 Resultatmål: Fortsatt arbete med
beslutandeprocessen/beredningsprocessen
Status: Ej uppfyllt

Trend: Ökad

På grund av beslutet om deltagande i e-arkivprojektet tillsammans med Fyrbodal och sml-it
kommer projektet att ligga vilande. Arbetet pågår med att effektivisera ärendehanteringen
kring sammanträden, men har prioriterats ned på grund av arbetssituationen på enheten.
Utfall
2016

Mål
2016

Antal handläggare i Ciceron handläggarstöd

0

5

Antal processer i sammanträdesstöd för
förtroendevalda

0

2

1.7 Övrig uppföljning
1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöfrågorna är ett fokusområde för kommunen och kommer så att vara under de närmaste åren som
kommer, dels för att sänka sjuktalet och dels för att kunna attrahera/rekrytera och behålla personal.
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För att säkerställa processerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet har enheterna fått tydliga årshjul,
rutiner, checklistor och mallar som kopplas samman med ett årshjul för rapportering till den centrala
samverkansgruppen/tillika skyddskommitté. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplas sedan samman till
del- och årsbokslut för avrapportering till kommunstyrelsen.
För att säkerställa att arbetsmiljöfrågorna kommer upp på kommunens samtliga arbetsplatsträffar och når
medarbetarna har ett antal fasta punkter som t ex genomgång av rutin för rehabilitering och arbetsanpassning,
lagts in på strukturdagordningen för APT och den lokala samverkansgruppen.
Under året har utbildning genomförts för samtliga chefer och skyddsombud kring den nya föreskriften om
social och organisatorisk arbetsmiljö, grundläggande systematisk arbetsmiljö samt utbildning om
samverkanssystemet. Vidareutbildning kommer att ske under året kring rutinen om alkohol och droger och
rehabilitering och arbetsanpassning.
Genomgång av sjukfrånvaron för enheter och sektorer har genomförts två gånger under året i samband med
bokslut, med vägledning och stöd kring förebyggande och rehabiliterande insatser.
Friskvårdstimma har ersatts med friskvårdsbidrag för att kunna öka möjligheten till friskvård för majoriteten av
kommunens anställda. Ett paus- och rörelseprogram har köpts in för samtliga anställda att använda via
datorerna, vilket prövas under ett år för utvärdering av användandet. Syftet är att bryta av stillasittande och
skapa regelbundna pauser med rörelser.
I det fortsatta arbetet med att sänka sjuktal och därmed minska sjuklönekostnaderna kommer ett utökat
samarbete ske med företagshälsovården, där bland annat kartläggning kommer att ske av sektorernas specifika
behov för att kunna förebygga och skapa riktade åtgärder. För att förebygga sjukskrivningar kommer
Personalenheten tillsammans med företagshälsovården och försäkringskassan arbeta fram ett program inom t
ex stress, sömn och fysik genom att använda försäkringskassans möjlighet om förebyggande sjukpenning.
Ett nätverk med friskvårdsombud/inspiratörer från arbetsplatserna kommer att startas upp med en utbildning
till hösten. Friskvårdsinspiratörerna kommer att kunna bidra till ökat engagemang för arbetsmiljöfrågorna samt
vara en positiv kraft kring dessa frågor för chef och arbetskamrater.
Medarbetare
Munkedals kommun hade vid 2016 års slut 896 tillsvidareanställda personer (813,2
åa=årsarbetare). Timavlönad personal är inte medräknad.

Antal anställda
2016

Kvinnor

Män

Totalt

Tillsvidare

780

116

896 (813,2 åa)

Visstid

94

29

123 (104,4 åa)

Totalt

874

145

1019 (917,6 åa)

Antal anställda
2015

Kvinnor

Män

Totalt

Tillsvidare

755

99

854 (775,1 åa)

Visstid

99

18

117 (95,1 åa)

Totalt

854

117

971 (870,2 åa)
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Antal anställda ökade under 2016 med 48 personer. Ökningen har skett främst inom sektor Barn
och utbildning (40 personer).
Medelåldern bland anställda i Munkedals kommun 2016 är 43,2 år. År 2015 låg medelåldern på
42,6 år.

Ohälsa
Nyckeltal ohälsa

Sjukfrånvaro
kommunalt
anställda
totalt, (%)

Utfall
2015

Utfall
2016

7.45%

8.14%

Den totala sjukfrånvaron (i procent av de anställdas tillgängliga ordinarie arbetstid i timmar).

Könsuppdelning

2015

2016

Kvinnor

7,49

8,16

Män

7,68

8,08

Totalt

7,45

8,14

Ålder

2015

2016

Under 30 år

6,40

7,77

30-49 år

8,40

8,43

50 år och över

6,99

7,97

Långtidsfrånvaro 60
dgr eller mer

2015

2016

Kvinnor

3,99

4,32

Män

5,25

5,00

Totalt

4,16

4,40

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

Jämställdhet
Se avsnitt från respektive sektor.

1.7.2 Intern kontroll
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Varje sektor inklusive kommunledningskontoret arbetar med internkontrollplaner. Under året har
kommunstyrelsen haft 34 kontroller på sina planer. Ett antal av dessa har inte utförts varför
överflyttning sker till nästkommande år. Innevarande års planer redovisades för kommunstyrelsen
i december. Då antogs också planer för 2017.
Inför 2018 kommer en risk- och konsekvensanalys att utvecklas inom samtliga sektorer. Till
kommunstyrelsen kommer till följd av det ett flertal kontroller att föreslås ut vilka
kommunstyrelsen sedan kommer att göra prioriteringar.

1.7.3 Kvalitetsredovisning
Flertalet kvalitetsmätningar görs inom styrelsens verksamhetsområde. Framförallt inom sektor
Barn- och Utbildning. Men även inom sektor Omsorg. För bägge dessa sektorer görs en separat
handling vilken presenteras på kommunens hemsida.

1.5 Framtid
Framtiden måste präglas av "från ord till handling" eller från "strategier till handlingsplaner
och aktiviteter". I dag arbetar vi med förslag till strukturella förändringar inom de största
sektorerna i Munkedal, Barn och Utbildning och sektor Omsorg. Det är ett strategiskt viktigt
vägval som kommunen måste göra för att kunna möta morgondagens utmaningar. Kraven
från invånarna kommer sannolikt att öka när det gäller välfärdstjänster samtidigt som
kommunens finansieringsmöjligheter kommer att vara begränsade. Svåra prioriteringar
kommer därför att bli nödvändiga. För att möta utmaningen krävs att Munkedals kommun
blir en attraktiv kommun utifrån många perspektiv. Ökad attraktionskraft innebär en positiv
utveckling av antalet invånare, näringsidkare, arbetstillfällen och därmed en förbättrad
skattekraft. Vad som gör en kommun attraktiv är en mix av en mängd olika faktorer.
Upplevd kvalitet och ett bra samverkansklimat mellan kommun och näringsidkare är viktig
faktorer. Mötesplatser för kommuninvånarna är en annan förutsättning varför det är viktigt
att utnyttja kommunala lokaler på tider som inte utnyttjas av verksamheterna.
Gemensamma mötesplatser skapar även en förutsättning för en lyckad integration, inte
enbart mellan människor med olika kulturell bakgrund, utan även med utgångspunkt från
ålder, kön, geografi etc. En kommun som står för öppenhet och tolerans är faktorer som
attraherar den kreativa moderna människan. En utveckling av Utbildnings- och
utvecklingscentrum i Dingle i enlighet med framtagen handlingsplan är en viktig
förutsättning för Munkedals kommun. Människan väljer inte platser, kommuner och
arbetsgivare som inte infriar perspektiv som utveckling, öppenhet och tolerans. En attraktiv
kommun är en levande kommun.
Sammanfattningsvis är det några förutsättningar som bör vara uppfyllda;
Attraktiva arbetsgivare båden inom näringslivet och välfärdssektorn
Varierat bostadsutbud Förskola samt Grund- och Gymnasieskola med hög kvalité. En skola
som genererar måluppfyllelse för den enskilda individen som i sin tur leder till
anställningsbarhet.
Mötesplatser för kommunens invånare som kan symbolisera strävan mot öppenhet och
tolerans
Förmåga att skapa nätverk med externa partners inom näringsliv, högskola/universitet och
region.
Förmåga att värna varumärket och kommunicera det på ett professionellt sätt.
Tillgången till kommunal industrimark och kommunala tomter.
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Bilaga 1 Investeringsredovisning (mnkr)

DNR KS 2016-192

Kommunstyrelsens anslag för investeringsutgifter uppgick till 39,3 mnkr. Till det kom
resultatöverföring från 2015 med -0,4 mnkr. Av det totala anslaget (38,8 mnkr) har
utnyttjats 20,8 mnkr.
De största enskilda projektet har varit färdigställandet av tillbyggnaden Önnebacka
förskola som nu är klar och har utökats från tre avdelningar till sju. Utöver det har
mindre omfattande projekt genomförts på en rad områden.
Planerade åtgärder på Vässjegården har inte genomförts eftersom beslut fattats att
avveckla verksamheten där. Detsamma gäller för projekt Ishall, Inga åtgärder har
vidtagits i ishallen eftersom beslut fattats att lägga ner alternativt överlämna hallen till
föreningen.
Sektor

Kommunledningskontor
Samhällsbyggnad
Barn- och Utbildning
Omsorg
Summa

Utfall

2,2
16,9
1,6
0,1
20,8

Budget ResultatTotal
Avvikelse
överföring från budget
2015
3,0
0,8
3,8
1,6
33,6
-3,0
30,6
13,7
1,5
0,8
2,3
0,7
1,2
1,0
2,2
2,1
39,3
-0,4
38,8
18,1

Kommunledningskontoret
Projekt

Utfall 2016 Årsbudget
2016

1000 ÖVERGRIPANDE KS

Tilläggsbudget
2016

Budget tot Avvikelse
2016

0.15

0.15

0.15

1003 UTBYTE PC / SKRIVARE

1.24

1.30

1.30

0.06

1005 UPPFÖLJNINGSSYSTEM

0.37

1.00

1082 NÄTVERKSKOMP O Dataserv

0,09

0,25

1284 METAKATALOG
1299 Fibernät

1.00

0.63

0,2

0,25

0,16

0.20

0.20

0.20

-0,12

1304 Konst i offentlig miljö

0.12
0.10

0.08

0.18

0.18

1315 Nytt eHandelssys/ek.sys.

0.60

0.20

0.50

0.70

0.10

Summa

2.18

3.00

0.78

3.78

1.60

Årets investeringar är främst fortsatt införande av uppföljningssystem med
implementering av bokslutsrapport, befolkningsrapport samt skolrapporter samt
införande av nytt e-handelssystem har genomförts under året.

Sektor Samhällsbyggnad
Av sektorns totala anslag på 30,57 mnkr har 16.9 mnkr förbrukats.
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Projekt

Utfall Årsbudget Tilläggsbudget
2016
2016
2016

Budget tot Avvikelse
2016

1004 FIBERANSLUTN VHT

0,08

0,10

0,00

0,10

0,02

1048 BYTE FORDON / REDSKAP P&M

0,20

0,30

0,00

0,30

0,10

1074 BELÄGGN O BROARB

0,79

1,00

0,24

1,24

0,45

1075 Beläggning Västergård

0,76

1,00

0,00

1,00

0,24

1077 Beläggning Myrbotten

0,00

0,70

0,00

0,70

0,70

1101 KÖK HÄLLEVADSHOLM SKOLA

0,00

0,70

0,00

0,70

0,70

1102 Åtgärder Vässjegården

0,00

0,60

0,00

0,60

0,60

1103 Anpassning äldreboende

0,08

0,50

0,00

0,50

0,42

1104 SPRINKLER LSS

0,49

0,50

0,35

0,85

0,36

1105 ÄLDREBOENDE FOSS

0,00

0,50

0,00

0,50

0,50

1106 Munkedalsskolan skolgård

0,07

1,00

0,00

1,00

0,93

1109 Tillyggn Kunskapenshus mm

0,09

1,00

0,00

1,00

0,91

1123 KÖK CENTRUMSKOLAN OMB.

0,05

0,50

0,00

0,50

0,45

1140 BYTE AV ARMAT.GATUBELYSN

0,33

0,30

0,20

0,50

0,17

1141 Beläggningsarbete

0,07

0,00

0,00

0,00

-0,07

1142 HANDIKAPPANPASSN FAST

0,07

0,10

0,00

0,10

0,03

1169 SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER

0,29

0,40

0,00

0,40

0,11

1189 Expl Smedbergs ind etapp 3

0,13

0,00

0,00

0,00

-0,13

1200 STRAT FASTIGHETSFÖRv

0,00

0,30

0,00

0,30

0,30

1204 OMB KOMMUNALA FASTIGHETER

0,08

0,80

0,44

1,24

1,15

-0,06

0,00

0,00

0,00

0,06

1212 UTB BOSTADSOMR

0,02

0,30

0,17

0,47

0,45

1214 TILLBYGGNAD ÖNNEBACKA FSK

6,76

15,00

-7,30

7,70

0,94

1215 Utbyggnad Myrbotten

0,21

0,00

0,00

0,00

-0,21

1217 GC utmed Stalevägen

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1230 BRUKSVÄGEN VÄGFÖRBÄTTRING

0,94

0,00

0,00

0,00

-0,94

1233 HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT

0,27

0,25

0,00

0,25

-0,02

1248 ENERGISPARÅTGÄRDER ISHALL

0,00

2,50

1,24

3,74

3,74

1256 ENGERGIÅTGÄRDER

1,06

0,50

0,80

1,30

0,24

1259 KOMMUNAL FLYGKARTA

0,00

0,10

0,00

0,10

0,10

1260 Inventarier Dingleskolan

0,24

0,00

0,00

0,00

-0,24

1270 GC-Bro Bruksvägen/Älven

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1273 SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE ÅTG

0,14

0,50

0,00

0,50

0,36

1300 P-PLATSER M. CENTRUM

0,25

0,00

0,20

0,20

-0,05

1308 Möevägen GC o Vägförb.

1,87

1,50

0,18

1,68

-0,19

1313 Kost 10 år

0,31

0,30

0,00

0,30

-0,01

1314 H-holm, Vässje 2:4, 3 tomt

0,39

0,00

0,00

0,00

-0,39

1316 Städ allmänt

0,26

0,30

0,03

0,33

0,07

1318 Servicekontor

0,67

0,00

0,48

0,48

-0,19

2257 Kostenheten BUN 10 år

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

Sum m a Alla projekt

16,90

33,55

-2,98

30,57

13,66

1208 Tillbyggnad Lilla Foss Fsk
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De större projekten redovisas nedan.
(1102)Planerade åtgärder på Vässjegården har inte genomförts eftersom beslut fattats
att avveckla verksamheten där. Vissa akuta åtgärder har genomförts med driftsmedel.
(1248)Inga åtgärder har vidtagits i ishallen eftersom beslut fattats att lägga ner
alternativt överlämna hallen till föreningen.
(1217)GC Stalevägen har inte genomförts eftersom Trafikverket inte godkänt åtgärden.
(1274)Asfalteringsåtgärder har vidtagits på Bruksvägen, Centrumvägen, Östra
Jonsängsvägen, Korskällevägen, Stationsgränd, Morkullevägen och Myrbottenvägen.
(1233)Nytt hopptorn till Sannesjöns Badplats i Hedekas har köpts in. Pga brand på en
klätterställning på Munkedalskolan fick en ny ställning och nytt konstgräs införskaffas.
(1308)Längs Möevägen har trafiksäkerhetshöjande åtgärder och en gc-bana anlagts.
(1256)Ventilationsanläggningen har bytts ut i gymnastiken på K-marksskolan, 12
klassrum har fått ny belysning, 1 korridor har fått närvarostyrd belysning, Önnebacka
förskola har en solcellsanläggning och "sinnenas trädgård" har anlagts vid Ekebacken.
(1214)Tillbyggnaden av Önnebacka förskola har genomförts och förskolan har utökats
med tre avdelningar till sju.
Sektor Barn- och Utbildning
Årets investeringar består av utrustning och inredning till förskolor och skolor såsom
ljuddämpande bord, symaskiner, maskinpark träslöjdssal, utrustning musiksal,
duschrumsväggar, klassrumsinredningar m m.
Projekt

Utfall
2016

Årsbudget
2016

Tilläggsbudget
2016

Budget tot
2016

Avvikelse

Munkedal RO
Förskolor Syd/söder
Förskolor Centrum
Munkedal Stale
Svarteborg
Sörbygden
Bibliotek, fritid, kultur
Kungsmarksskolan
Kunskapens Hus
Ledning barn & utbildning
Musikskolan

0,07

0

0

0

-0,07

0,21

0

0

0

-0,21

0,08

0

0

0

-0,08

0,11

0

0

0

-0,11

0,18

0

0

0

-0,18

0,06

0

0

0

-0,06

0,08

0

0

0

-0,08

0,12

0

0

0

-0,12

0,65

0,9

0

0,9

0,25

0,02

0,6

0,8

1,4

1,38

0,04

0

0

0

-0,04

Summa

1,62

1,5

0,8

2,3

0,68

Sektor Omsorg
På grund av förändringar i organisation samt sjukfrånvaro har inte de planerade
investeringsprojekten blivit genomförda. Det är däremot på sikt nödvändiga
investeringar. Under året har ca 80 tkr av det totala anslaget på 2,18 mnkr förbrukats.

95
Projekt
2308 ÄO ARBETSTEKN Hjälpmedel

Utfall
2016

Årsbudget
2016

Tilläggsbudget Budget tot
2016
2016

Avvikelse

0,13

0,15

0,15

0,02

2325 ÄO-GEM INVENTARIER

0,00

2333 GEM INVENTARIER ÄO

-0,05

0,00
0,85

0,65

1,50

1,55

2335 ÄO LARM

0,10

0,03

0,13

0,13

2336 Inv MuSoLy Magna C ura

0,10

0,30

0,40

0,40

1,20

0,98

2,18

2,10

Summa

0,08

2333: I samband med omstrukturering i äldreomsorgen, flytt av rehabverksamheten och
ombyggnad på Allégården kommer det vara nödvändigt med att investera i div möbler,
läkemedelsskåp, nyckelskåp och annan inredning. Planeringsarbetet är påbörjat hösten
2016 och de kvarvarande medlen kommer behövas 2017.
2335: Det behöver göras kompletteringar i larmsystemen på flera enheter. Det är
dörrlarm, passagelarm samt så kallade hotellås, en åtgärd enligt målsättning 2016-2018
om att förbättra och skapa en tryggare miljö för personer med demenssjukdom.
Investeringen får göras i takt med den pågående och planerade strukturförändringen av
kommunens äldreboende.
2336: På grund av förhandlingar med leverantör som inte kunnat leverera de
delar/moduler enligt kravlista har inte investeringarna blivit gjorda 2016. Det pågår
fortfarande förhandlingar med leverantör och jurist är inkopplad. Förändringar i
lagstiftning och nationella krav kräver kompletteringar och förändringar i
verksamhetssystemet inom såväl ÄO, Stöd som IFO.
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Äskande av resultatöverföring till 2017 (mnkr)
Av de återstående anslaget på 18,1 mnkr äskas 12,65 mnkr med till 2017 års
investeringar. Nedan redovisas för vilka projekt som äskas med över till 2017.
Sektor

Kommunledningskontor
Samhällsbyggnad
Barn- och Utbildning
Omsorg
Summa

Utfall

2,2
16,9
1,6
0,1
20,8

Total Avvikelse
budget
3,8
30,6
2,3
2,2
38,8

1,6
13,7
0,7
2,1
18,1

Äskande
resultatöverföring
2017
1,14
8,82
0,68
2,01
12,65

Kommunledningskontoret
Projekt
1003 UTBYTE PC / SKRIVARE

Äskande till
2017
0,06

1005 UPPFÖLJNINGSSYSTEM

0,60

1082 Nätverkskomp och dataserv

0,16

1284 METAKATALOG

0,20

1304 Konst i offentlig miljö

0,12

Summa

1,14

För Kommunledningskontoret äskas 1,14 mnkr över till 2017 års investeringar.
Sektor Samhällsbyggnad
Projekt

1074 BELÄGGN O BROARB

Äskande till
2017
0,25

1075 Beläggning Västergård

0,24

1077 Beläggning Myrbotten

0,49

1103 Anpassning äldreboende

0,42

1104 SPRINKLER LSS

0,36

1105 ÄLDREBOENDE FOSS

0,50

1106 Munkedalsskolan skolgård

0,93

1109 Tillyggn Kunskapenshus mm

0,91

1123 KÖK CENTRUMSKOLAN OMB.

0,45

1140 BYTE AV ARMAT.GATUBELYSN

0,25

1204 OMB KOMMUNALA FASTIGHETER

0,96

1214 TILLBYGGNAD ÖNNEBACKA FSK

1,00

1256 ENGERGIÅTGÄRDER

0,24

1259 KOMMUNAL FLYGKARTA

0,10

1260 Inventarier Dingleskolan

1,30

1273 SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE ÅTG

0,42

Summa Alla projekt

8,82

För sektor Samhällsbyggnad äskas 8,82 mnkr över till 2017 års investeringar.
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Sektor Barn- och Utbildning
Projekt

Äskande till
2017

Kunskapens Hus
Ledning barn & utbildning

0,25

Summa

0,68

0,43

För sektor Barn- och Utbildning äskas 0,68 mnkr över till 2017 års investeringar.
Sektor Omsorg
Projekt
2308 ÄO ARBETSTEKN Hjälpmedel

Äskande till
2017
0,02

2333 GEM INVENTARIER ÄO

1,46

2335 ÄO LARM

0,13

2336 Inv MuSoLy Magna Cura

0,40

Summa

2,01

För sektor Omsorg äskas 2,01 mnkr över till 2017 års investeringar.
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Bilaga 2
Dnr KS 2016-192

Kommunledningskontoret
Bokslut 2016

Sektorchef: Håkan Sundberg
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1.1 Verksamhetsbeskrivning
Kommunledningskontoret består av kommunchef med en stab bestående av personalenhet,
ekonomienhet och en administrativ enhet. Här hanteras EU-projekt, marknadsförings- och
värdskapsfrågor styr- och ledningsfrågor samt näringslivsutveckling.
Personal ansvarar för personalstrategiska frågor såsom lönepolitik, arbetsmiljö, samverkan,
jämställdhet och framtida personalförsörjningsfrågor. Lag och avtalsfrågor, förhandlingar samt råd
och stöd till chefer inom personalområdet. Enheten arbetar med förebyggande insatser för att
minska ohälsotalen och arbetar konsultativt i rehabiliteringsärenden Ekonomienheten handhar
ekonomisk service till nämnder, styrelser och förvaltningar. Detta innefattar bl. a hantering av
leverantörs- och kundfakturor, kravhantering, bokföringsorder samt rådgivning i ekonomifrågor till
verksamheterna. En stor del av verksamheten är den s.k.
Centrala ekonomihanteringen som innebär ansvar för bl. a budget, bokslut, ekonomisk uppföljning,
finansfrågor, ekonomistyrningsfrågor och ekonomiska utredningar. Inom ekonomienheten finns
också ett övergripande ansvar för kommunens upphandlings- och inköpsfrågor samt
utvecklingsfrågor av ekonomiadministrativ art.
Administrativa enheten ansvarar för den administrativa verksamheten kring kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och valnämnd. Detta innebär bl. a sekreterarservice, post- och diariehantering,
arkivvård, råd och stöd till andra, utrednings- och beredningsarbete, kommunrättsliga och
civilrättsliga frågor m.m. Ansvaret för kommunens medborgarcentrum, folkhälsa och
kommunikationsfrågor ligger även här.

1.2 Viktiga händelser
Under året har arbetet med "ekonomi och verksamhet i balans" varit i fokus. Ett långsiktigt och
uthållighetskrävande arbete som kräver förmågan att dels genomföra effektiviseringar men även
att arbeta med välfärdstjänster på ett annorlunda sätt. Ett åtgärdsförslag för 2017-2018 antogs av
kommunstyrelsen som dels bygger på effektiviseringar inom befintliga verksamheter och förslag till
strukturella förändringar inom äldreomsorgen och barn och utbildningsverksamheten. Parallellt
inleddes arbetet med en ny resursfördelningsmodell som syftar till att resursfördela från
kommunfullmäktige till nämnderna. Fördelningsmodellen kommer inledningsvis att användas för
verksamheter inom Barn- och utbildning samt Vård och omsorg.
En ny förvaltningsorganisation satts i sjön som ett led i en ny ledningsstruktur. Kommunen har
inlett ett samarbete som sträcker sig till och med 2018, med Tillväxtverket, Västra
Götalandsregionen och Kommunalförbundet Fyrbodal som syftar till att öka kommunens
attraktionskraft för näringslivs- och landsbygdsutvecklingen samt besöksnäringen.
Under året startade processen kring kommunens ambitioner att förvärva fastigheten Dingle
Naturbruksskola från Västra Götalandsregionen. Förvärvet förväntas vara klart februari 2017.
Syftet med förvärvet är att tillskapa ett Utbildnings- och Utvecklingscentrum i Munkedal med en
utveckling av gymnasie-, Komvux och yrkesinriktad vuxenutbildning, naturbruksutbildning i regi av
Dingle Gymnasium AB och Västra Götalandsregionen. Ytterligare ett syfte är dels att möjliggöra för
nyetablering av företag men även samarbeta med befintliga företag i kommunen för att täcka
dagens och framtida behov av kompetens.
Kommunen har även tecknat överenskommelse med Högskolan Väst inom ramen för
Kommunakademin Väst vilket bland annat inkluderar studentmedarbetarskap som innebär
möjlighet för en arbetsgivare att knyta en student till sitt företag eller organisation inom ramen för
Arbetsintegrerat Lärande. Ytterligare ett samarbetsområde som inletts under året är med
kommunalförbundet Fyrbodal om utveckling av en så kallad gemensam
Kompetensförsörjningsplattform. Syftet är att möta dagens och morgondagens behov av
kompetensförsörjning inom näringslivet och välfärdssektorn. Under året har en rad granskningar
av de förtroendevalda revisorerna genomförts som medfört en belastning på förvaltningen. Det
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positiva med granskningarna är att eventuella brister kan korrigeras och rättas till för att
därigenom åstadkomma en ändamålsenlig intern styrning och kontroll.
Stora personalförändringar, långtidssjukskrivning, graviditets ledighet och övrig rörlighet, på flera
av enheterna har påverkat arbetet under året. Flera projekt har fått stanna av. Inom sektor
omsorg sker en stor omorganisation vilket också inneburit att stort fokus har fått läggas här. Under
året beslutades att kommunens bostadsbolags administration förs över till kommunen vilket
medfört tillfällig extra belastning. Flera av enheterna har också haft projektmedel för riktade
insatser för integration. Ny partner inom företagshälsovård har upphandlats under året tillsammans
med Lysekil och Sotenäs. Ny leverantör blev Avonova. Införande av nytt e-handelssystem
tillsammans med Sotenäs, Lysekil och Tanums kommuner arbetat med implementering av det nya
systemet. Helt klart beräknas införandet vara i början av 2017.
I samband med detta införande pågår översyn av beställningsflödet i kommunen. Ny modell är
framtagen av enheten. Modellen bygger på att färre anställda i Munkedals kommun i framtiden
kommer att kunna vara inköpare och beställare. I Inom budget och uppföljning är det främst
budget och budgetprocessen som måste lyftas fram. Stor insats har lagts på budget och beräkning
av tillkommande kostnader för köp av fastigheten Dingle Naturbruksgymnasium. Till det kom
uppdraget att införa en ny resursfördelningsmodell som beräknas fastställas av fullmäktige i mars.
Under året har också flera revisionsgranskningar medfört insatser från enheten. Ett stort arbete i
samband med detta kan nämnas framtagande av underlag för inriktningsmål. Medborgarcentrum
har inrättats i kommunhusets entré. Verksamheten är samlokaliserad med kommunens
huvudbibliotek. Samverkans ska ske mellan de båda verksamheterna i kontakten med
medborgaren. Ny säkerhetssamordnare har rekryterats.

1.3 Ekonomi
1.3.1 Driftsredovisning
Resultaträkning (mnkr)
Utfall
2015
Verksamhetens intäkter

Utfall
2016

Årsbudget
2016

Resultat
2016

17.00

16.31

3.43

12.88

Verksamhetens kostnader

-60.46

-52.32

-47.26

-5.05

Nettokostnader

-43.46

-36.01

-43.83

7.82

Kommunbidrag

47.68

45.83

45.83

0.00

4.22

9.82

2.00

7.82

Kapitalkostnader

-2.11

-3.32

-2.00

-1.32

Årets resultat

2.11

6.50

0.00

6.50

Resultat efter kommunbidrag

Kommunledningskontoret har förbättrat sitt resultat jämfört med 2015. Detta beror i huvudsak på
att kontoret inför 2016 tillfördes medel för anslaget till KS förfogande. Här återstår slut 5,4 mnkr.
Verksamhetens intäkter och kostnader minskar i stort. Detta har att göra med en
organisationsförändring, inför 2016 flyttades Kultur- och fritidsverksamheten till sektor Barn- och
Utbildning. Resultatet har också belastats med engångskostnad i samband med avslut av
personalchef. Kapitalkostnader ökar markant beroende på aktivering av investeringsutgift för
kommunens ledningssystem.
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Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)
Resultat
2015

Resultat
2016

KOMMUNCHEF

0.48

6.48

TILLVÄXT-&KULTURENHETEN

0.89

PERSONALENHETEN

-0.17

-0.99

EKONOMIENHETEN

-0.25

-0.29

BILVÅRDSENHETEN

0.50

0.89

ADMINISTRATIVA ENHETEN

0.66

0.42

Summa 1-16 Kommunledningskontor

2.11

6.50

Resultatet för 2016 +6,5 mnkr.
För kommunchefen; Anslaget till KS förfogande +5,4 mnkr. Under året har medel beslutats
omfördelas till Barn- och Utbildning för ökat elev- och barntal. Men också till Omsorg för
förstärkning av tjänster. Ersättning för skolresor till Gjendeby har debiterats ansvaret med 0,2
mnkr samt kostnad för fritidslokal på Vadholmen med motsvarande 0,1 mnkr. Politisk verksamhet
0,4 mnkr. Orsaken till detta är att inför denna mandatperiod sänktes anslaget. En ökning av
kostnader har därefter skett avseende arvoden samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Detta
har inte beaktats i budgeten. Underskottet kompenseras till del av återhållsamhet avseende resor
och övriga administrativa kostnader.
Räddningstjänst -0,3 mnkr, ersättning har utgått för medlemsavgifter, upplupen pensionsskuld
samt årliga pensionskostnader. Underskottet beror på att hänsyn ej tagits till samtliga
pensionskostnader i budgeten. Miljönämnden +0,15 mnkr Lägre debitering från Miljönämnden
under året. Staben administrerar också medlemsavgifter för kommunen. Under året har utbetalts
ca 0,7 mnkr för medlemskap i SKL, Kommunalförbundet Fyrbodal, Småkom, Bohuskustens
vattenvårdsförbund, Luft i Väst samt Kommunforskning i Väst.
För personalenheten; Enhetens underskott beror i huvudsak på extrakostnader i samband med
avslut av tidigare personalchef. Detta kompenseras till viss del av lägre kostnader för
företagshälsovård.
För ekonomienheten; Underskottet är hänförligt till systemkostnader som tidigare belastat
finansförvaltningen. Men även på dubbelbemanning i samband med ledigheter. Bilvårdsenheten
visar på ett överskott om ca 0,9 mnkr. En bidragande orsak till det är att försäkringskostnad
belastat 2015 istället för 2016. Kommunen har ca 80 bilar. Skötsel som service och tvätt sköts av
Räddningstjänstförbundet. I kommunens bilar är under året installerat elektroniska körjournaler.
Inför kommande år kommer också alkolås att installeras. Inför kommande år kommer nytt beslut
att träda ikraft dvs att bilarna kommer att avyttras efter fyra år. Detta kommer att förbättra
arbetsmiljö för de medarbetare som frekvent använder bilen i sitt arbete men också minska
kostnaderna för service och underhåll.
Administrativa enheten har 2016 ett resultat på 0,4 mnkr. Överskottet härleds i huvudsak till
intäkter på datorer.

102
1.3.2 Investeringar
Investeringsredovisning (mnkr)
Utfall
2016
1000 ÖVERGRIPANDE KS

Årsbudget
2016

Tilläggsbudget
2016

Budget
tot 2016

Avvikelse

Äskande
till 2017

0.15

0.15

0.15

0.00

1003 UTBYTE PC / SKRIVARE

1.24

1.30

1.30

0.06

0.06

1005 UPPFÖLJNINGSSYSTEM

0.37

1.00

1.00

0.63

0.60

1082 NÄTVERKSKOMP O
DATASERV

0.09

0.25

0.25

0.16

0.16

0.20

0.20

0.20

1284 METAKATALOG
1299 Fibernät

0.20
0.12

1304 Konst i offentlig miljö

0.12
0.10

0.08

0.18

0.18

0.12

1315 Nytt eHandelssys/ek.sys.

0.60

0.20

0.50

0.70

0.10

0.00

Summa Alla projekt

2.18

3.00

0.78

3.78

1.60

1.15

Årets investeringar är främst fortsatt införande av uppföljningssystem med implementering av
bokslutsrapport, befolkningsrapport samt skolrapporter samt införande av nytt e-handelssystem
har genomförts under året. Inför 2017 önskas nedanstående resultatöverföring:
1304 Konst i offentlig miljö 0,180-0,062= 0,118 mnkr 1003 Utbyte av skrivare/PC 0,06 mnkr 1005
Uppföljningssystem 0,600 mnkr 1082 Nätverk 0,160 mnkr 1284 Metakatalog 0,200 mnkr Totalt
1,150 mnkr

1.3.3 Kostnads- och intäktsutveckling
Kostnadsutveckling (mnkr)
Jan - Dec
2014

Jan - Dec
2015

Jan - Dec
2016

-3.53

-3.61

-1.24

Köp av huvudverksamhet

-12.43

-18.71

-19.12

Personalkostnader (enbart lönekostnader)

-25.47

-23.24

-19.93

Lokal- och markhyror

-0.03

-0.02

-0.51

Bränsle, energi, vatten

-0.21

-0.21

-0.03

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

-1.57

-1.33

-0.80

Konsultkostnader

-1.67

-0.75

-0.22

Kapitalkostnader

-1.95

-2.11

-3.32

Övriga kostnader

-16.97

-12.46

-10.38

-63.82

-62.44

-55.55

Bidrag

Summa Kostnadsutveckling

Bidrag, förbrukningsmaterial, personal och övriga kostnader minskat till följd av
organisationsförändring. De stora posterna för köp av huvudverksamhet är kostnader för
Räddningstjänst, gemensam nämnd. Något ökade kostnader för Räddningstjänst, detta avser
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pensionskostnader som uppstått i samband med att Uddevalla kommun ingick i det gemensamma
förbundet. Kapitalkostnader ökar till följd av att aktivering av investeringsutgift för
ledningssystemet Hypergene nu gjorts.
Intäktsutveckling (mnkr)
Jan - Dec
2014

Jan - Dec
2015

Jan - Dec
2016

Externa intäkter

7.53

5.70

4.35

- Taxor och avgifter

0.08

0.14

- Bidrag

3.75

3.47

3.08

- Övriga intäkter

3.69

2.09

1.27

Interna intäkter

9.52

11.30

11.96

Kommunbidrag

51.51

47.68

45.83

Summa intäktsutveckling

68.55

64.68

62.14

Externa intäkter minskar vilket beror på organisationsförändring. Tidigare låg bidrag för Kultur- och
fritidsverksamheten här. Denna enhet till numer Sektor Barn- och Utbildning. Därav minskningen
av kommunbidrag.

1.4 Måluppfyllelse
1.1 Resultatmål KLK: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala
beslut.
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Utfall
2016

Mål 2016

Utbildningsinsats politisk nivå. Barnkonventionen

1

Utbildningsinsats för tjänstemän. Barnkonvention

1

Utbildning barnkonsekvensanalys för tjänstemän

1

1.1.1 Verksamhetsmål: Utbildning i barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelser.
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Inget värde angivet

1.2 Resultatmål KLK: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala
processer.
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Arbetet med att beakta folkhälsoperspektivet i de kommunala processerna har påbörjats\.
Utfall
2016

Mål 2016

Utbildning i social hållbarhet, folkhälsa

1

Utbildning i konsekvensbeskrivning av folkhälsa i tjänsteskrivelser (tjänstemän)

1
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1.2.1 Verksamhetsmål: Skapa ny organisation och struktur för folkhälsoarbetet.
Status: Helt uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Uppdraget är genomfört

2.1 Resultatmål KLK: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut
Status: Ej uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Detta har inte skett under året\. Inför kommande år bör gemensam utbildning/information ske för att kunna
utvecklas inom området\.
Utfall
2016
I tjänsteskrivelsemallen ska det finnas förtydligande av miljöaspekterna

Mål 2016
1

2.1.1 Verksamhetsmål: Utbildning för tjänstemän som skriver tjänsteskrivelser om hur
man tolkar miljöaspekter i tjänsteskrivelser.
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Någon gemensam utbildning har ej skett under året\.

5.1 Resultatmål KLK: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som
attraktivt besöksmål
Status: Ej uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Någon plan är inte framtagen. Arbete pågår.
Utfall
2016
Ta fram en handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft (färdigställd 2017)

Mål 2016

0

1

5.1.1 Verksamhetsmål: Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Någon plan är inte framtagen arbete pågår.

5.2 Resultatmål KLK: Utveckla servicekontorets verksamhet
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Utbildning i servicebemötande har genomförts under våren. Ett verksamhetssystem ska implementeras under
vintern 2016/17.
Utfall
2016
Genomföra utbildningstillfällen för servicekontorets personal

1

Mål 2016
2
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5.2.1 Verksamhetsmål: Skapa förbättrad enhetlig service och mottagande.
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Utbildning i servicebemötande har genomförts under våren. Ett verksamhetssystem ska implementeras under
vintern 2016/17.

5.2.2 Verksamhetsmål: Förbättrad kvalitet och effektivitet. Kvalitetssäkrad verksamhet.
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: På grund av arbetssituationen på enheten har uppgiften prioriterats ned.

5.3 Resultatmål KLK: Utveckla och stärka lokala näringslivet
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: En framgångsfaktor för fler etableringar bör vara mer tillgänglig verksamhetsmark utmed E6. Munkedals
kommun har genom sitt läge mellan Göteborg och Oslo samt närheten till kusten, ett särskilt bra exponeringsläge som få
andra kommuner kan erbjuda. Det är därför angeläget att påbörja planläggning för ytterligare verksamhetsområden på de
områden som ligger i anslutning till befintlig verksamhetsområden vid Säleby. I samverkan med Fyrbodals
kommunalförbund och Position Väst marknadsförs Munkedals kommun som en del av "Tillväxtzonen Göteborg - Oslo" Ingår
som en del i pilotprojektet "Stärkt lokal attraktionskraft". Ett resultat av målen är att ta fram en näringslivsstrategi för
Munkedals kommun och därtill kopplad aktivitetsplan. Processen är igång och ett förslag till näringslivsstrategi beräknas
vara klar för ett politiskt ställningstagande under första kvartalet 2017.
Utfall
2016
Ny näringslivsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagen av KS

0

Mål 2016
1

5.3.1 Verksamhetsmål: Skapa förutsättningar för nya företagsetableringar.
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: En framgångsfaktor för fler etableringar bör vara mer tillgänglig verksamhetsmark utmed E6. Munkedals
kommun har genom sitt läge mellan Göteborg och Oslo samt närheten till kusten, ett särskilt bra exponeringsläge som få
andra kommuner kan erbjuda. Det är därför angeläget att påbörja planläggning för ytterligare verksamhetsområden på de
områden som ligger i anslutning till befintlig verksamhetsområden vid Säleby. I samverkan med Fyrbodals
kommunalförbund och Position Väst marknadsförs Munkedals kommun som en del av "Tillväxtzonen Göteborg - Oslo" Ingår
som en del i pilotprojektet "Stärkt lokal attraktionskraft". Ett resultat av målen är att ta fram en näringslivsstrategi för
Munkedals kommun och därtill kopplad aktivitetsplan. Processen är igång och ett förslag till näringslivsstrategi beräknas
vara klar för ett politiskt ställningstagande under första kvartalet 2017.

5.3.2 Verksamhetsmål: Stärka relationen mellan Munkedals kommun och det lokala
näringslivet.
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Inget värde angivet

5.4 Resultatmål KLK: Stärka den lokala attraktionskraften i hela
Munkedals kommun
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Ingår som en del i pilotprojektet "Stärkt lokal attraktionskraft". Ett resultat av målen är att ta fram en
näringslivsstrategi för Munkedals kommun och därtill kopplad aktivitetsplan. Processen är igång och ett förslag till
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näringslivsstrategi beräknas vara klar för ett politiskt ställningstagande under första kvartalet 2017. Ett av syftena med
pilotprojektet är att pröva olika metoder för att ta fram styrdokument. I inledningen av projektet genomfördes två
tankesmedjor tillsammans med Högskolan väst i syfte att ta fram Munkedals kommuns viktigaste framgångsfaktorer. Syftet
var att sedan använda denna "kunskap" för att stärka den lokala attraktionskraften genom styrdokument, bland annat en
Näringslivsstrategi. Metoden tankesmedja var planerat att genomföras vid ytterligare två tillfällen i Dingle och
Hällevadsholm. Båda dessa tankesmedjor fick ställas in då det blev för få deltagare. Det har också gjorts en del
nulägesanalyser av näringslivets struktur i Munkedals kommun samt hur näringslivet mår. Denna typ av analyser kommer
senare att ligga till grund för olika aktiviteter som planeras genomföras.
Utfall
2016
Ny landsbygdsstrategi och förslag till handlingsplan

0

Mål 2016

1

5.4.1 Verksamhetsmål: Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft
Status: Ej utvärderad
Trend: Inget värde angivet

5.5 Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Arbetsgruppen för upphandling i projektet Stärkt lokal attraktionskraft har träffats vid två tillfällen. Mötena
har bland annat resulterat i en samsyn och en ambition i kommande livsmedelsupphandlingar som tar mer hänsyn till
när/regionalt/svensk producerade råvaror. Upphandling av livsmedel görs idag i samverkan med sex andra kommuner i
närområdet. Ett första steg i att förändra i livsmedelsupphandlingen skulle kunna vara att införa kompletteringsköp i
närliggande butik. Arbetet med den nya upphandlingslagstiftningen följs med intresse för hur denna kan komma att
förändra möjligheterna i kommande upphandlingar. Idag har kommunerna i norra Bohuslän ett samarbete kring
upphandlingen. Nästa steg för Munkedals kommun blir att påbörja den lokala processen för en ny upphandlingspolicy, där
varje kommun har möjlighet att ta egna inriktningsbeslut.
Utfall
2016
Genomföra studiebesök tillsammans med kommunens upphandlare För att ta
del av goda exempel på innovativa metoder för upphandling

Mål 2016

0
2

5.5.1 Verksamhetsmål: Pröva nya metoder för upphandling som kan bidra till att fler
företag i delregionen tycker det är intressant att lämna anbud
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Arbetsgruppen för upphandling i projektet Stärkt lokal attraktionskraft har träffats vid två tillfällen. Mötena
har bland annat resulterat i en samsyn och en ambition i kommande livsmedelsupphandlingar som tar mer hänsyn till
när/regionalt/svensk producerade råvaror. Upphandling av livsmedel görs idag i samverkan med sex andra kommuner i
närområdet. Avtalet som finns idag gäller fram till 2018-04-30 och kan naturligtvis inte brytas eller frångås på annat vis.
Men ett första steg i att förändra i livsmedelsupphandlingen skulle kunna vara att införa kompletteringsköp i närliggande
butik. Arbetet med den nya upphandlingslagstiftningen följs med intresse för hur denna kan komma att förändra
möjligheterna i kommande upphandlingar. Arbetsgruppen för upphandling i projektet Stärkt lokal attraktionskraft har
träffats under 2016 vid två tillfällen. Mötena har bland annat resulterat i en samsyn och en ambition i kommande
livsmedelsupphandlingar som tar mer hänsyn till när/regionalt/svensk producerade råvaror. Upphandling av livsmedel görs
idag i samverkan med sex andra kommuner i närområdet. Avtalet som finns idag gäller fram till 2018-04-30 och kan
naturligtvis inte brytas eller frångås på annat vis. Men ett första steg i att förändra i livsmedelsupphandlingen skulle kunna
vara att införa kompletteringsköp i närliggande butik. Detta har Ydre kommun genomfört. Efter ett Skype-möte med
näringslivsutvecklaren i Ydre kommun, där arbetsgruppen för upphandling fick information om hur kompletteringsköp kan
gå till, så bestämde arbetsgruppen att på prov införa detta i Munkedals kommun. Nästa steg är att förbereda och förankra
en ny målsättning för livsmedelsupphandling\\. Första steget internt och i andra steget i den samverkande gruppen.
Diskussioner påbörjas tidigt 2017\\. Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft och arbetsgruppen för
upphandling kommer att studera hur den kan komma att förändra möjligheterna i kommande upphandlingar\\. Civilminister
Ardalan Shekarabi skickar många positiva signaler om både livsmedelsupphandling och tjänsteupphandling\\. Han pratar om
kommunernas medverkan till social dumpning inom tjänstesektorn genom sina upphandlingsunderlag\\. Att kommunerna
frångår den svenska modellen med kollektivavtal på arbetsmarknaden genom dåliga upphandlingar\\. Han tar också upp
diskrimineringen av svenska bönder genom att kommunerna serverar mat som svenska bönder skulle bli polisanmälda för
om de producerade\\. Dessa signaler ger förhoppning om möjligheten till en annorlunda upphandling i framtiden\\. Men det
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krävs att Munkedals kommun fastslår en inriktning i en uppdaterad upphandlingspolicy som tydligt visar färdriktningen\\. En
fastställd färdriktning som senare också avspeglar sig i anslagen vid den kommunala budgetprocessen\\. Idag har
kommunerna i norra Bohuslän ett samarbete kring upphandlingen\\.

5.5.2 Verksamhetsmål: Pröva nya metoder för upphandling som kan bidra till att
andelen produkter som är producerade enligt svenska lagar och avtal samt att andelen
ekologisk och närproducerad mat ökar i kommunens verksamheter
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Ej klart men nästa steg för Munkedals kommun blir att påbörja den lokala processen för en ny
upphandlingspolicy, där varje kommun har möjlighet att ta egna inriktningsbeslut\\. Aktuell fördelning av inköpta
köttprodukter i Munkedals kommun är enligt följande: Köttprodukter 85,11% Svenskt - 14,89% Eu - råvara Kött oberett
87,10 %
Svenskt - 12,9% Eu-råvara Fågelprodukter 84,22 % Svenskt - 15,78% Eu-råvara Fågel oberedd 97,46% Svenskt - 2,54 %
Eu-råvara

7.3 Resultatmål KLK: Minska droganvändningen
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Målet att minska droganvändningen är delvis uppfyllt då andelen tobakskonsumenter är relativt låg. Däremot
har trivseln i skolan minskat.
Utfall
2016

Mål 2016

Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan.

80.00%

Andel tobaksfria elever i åk 9

80.00%

7.3.1 Verksamhetsmål: Samverkan mellan kommunala verksamheter samt polis. tex
Konradgruppen och lokala BRÅ.
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Målet att minska droganvändningen är delvis uppfyllt då andelen tobakskonsumenter är relativt låg\\.
Däremot har trivseln i skolan minskat.

7.3.2 Verksamhetsmål: Skapa engagemang mot droger genom aktivitet på tema ANDT.
Status: Ej utvärderad
Trend: Inget värde angivet

8.1 Resultatmål KLK: Ta fram handlingsplan för att minska ohälsan fram
till 2018, utifrån arbetsmiljöpolicy
Status: Ej uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Handlingsplan för minskad ohälsa samt rutiner för uppföljning planerades vara klar under hösten.
Oroväckande är att ohälsan fortsätter att stiga i hela organisationen, men främst inom sektor omsorg.
Utfall
2016
Minska ohälsan

Mål 2016
7.00%
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8.1.1 Verksamhetsmål: Handlingsplan för ohälsa ska vara färdig under 2016.
Status: Ej utvärderad
Trend: Inget värde angivet

8.1.2 Verksamhetsmål: Ta fram rutiner för uppföljning av handlingsplan ska göras under
2017
Status: Ej utvärderad
Trend: Inget värde angivet

9.1 Resultatmål KLK: Utveckling av policydokument: styr- och ledning
samt ägarpolicy
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Förbättringar i att synkronisera budget/bokslutprocesser har pågått under hela året. Samordning med
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är helt klar inom området budget. Beslut är taget i Kommunstyrelsen. Fortsatt
arbete kommer att ske avseende process för bokslut och uppföljning. Helt klart är synkronisering vad gäller de tre
gemensamma nämnderna detta inom samtliga årsprocesser. Återstår uppdrag att vad gäller Renhållningsbolaget Rambo.
Detta arbete fortlöper under 2017. Arbetet med resursfördelning startades hösten 2016. Fortlöpande under hösten har
arbetet framskridit.
Ekonomiavdelningen har varit drivande i framtagande av modell. Fyra arbetsgrupper sattes inledningsvis igång, allt
eftersom arbetet pågick har två grupper avslutats dvs inom område IFO och Stöd. De två andra grupperna VoÄ samt BoU
har fortsatt.
Modellen är nu i princip klar och beslut kommer att fattas av KF i mars 2017. Implementering sker sedan inför budget 2018.
Kommunledningsgruppen har varit styrgrupp för arbetet och en politisk referensgrupp bestående av en representant från
varje parti har varit en del i hösten arbete. Arbetet ej påbörjat. Prioritering sker till genomförande av resursfördelning.
Arbetet har i princip stannat av helt i hög grad beroende på en hög personalomsättning.
Utfall
2016
Skapa förutsättningar för bättre koncernsamråd

1

Mål 2016
1

9.1.1 Verksamhetsmål: Samråd upprätta tidsplan och matcha med budgetprocessens
tidsplan.
Status: I hög grad uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Förbättringar i att synkronisera budget/bokslutprocesser har pågått under hela året. Samordning med
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är helt klar inom området budget. Beslut är taget i Kommunstyrelsen\\. Fortsatt
arbete kommer att ske avseende process för bokslut och uppföljning. Helt klart är synkronisering vad gäller de tre
gemensamma nämnderna detta inom samtliga årsprocesser. Återstår uppdrag att vad gäller Renhållningsbolaget Rambo\\.
Detta arbete fortlöper under 2017. Arbetet med resursfördelning startades hösten 2016. Fortlöpande under hösten har
arbetet
framskridit. Ekonomiavdelningen har varit drivande i framtagande av modell. Fyra arbetsgrupper sattes inledningsvis
igång\\, allt eftersom arbetet pågick har två grupper avslutats dvs inom område IFO och Stöd. De två andra grupperna VoÄ
samt BoU har fortsatt. Modellen är nu i princip klar och beslut kommer att fattas av KF i mars 2017. Implementering sker
sedan inför budget 2018. Kommunledningsgruppen har varit styrgrupp för arbetet och en politisk referensgrupp bestående
av en representant från varje parti har varit en del i hösten arbete. Arbetet ej påbörjat. Prioritering sker till genomförande
av resursfördelning. Arbetet har i princip stannat av helt i hög grad beroende på en hög personalomsättning.

9.1.2 Verksamhetsmål: Se över budgetprocess -resursfördelning inom verksamhet
främst inom omsorg/barn och utbildning.
Status: I hög grad uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
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Kommentar: Arbetet med resursfördelning startades hösten 2016. Fortlöpande under hösten har arbetet framskridit\.
Ekonomiavdelningen har varit drivande i framtagande av modell. Fyra arbetsgrupper sattes inledningsvis igång\, allt
eftersom arbetet pågick har två grupper avslutats dvs inom område IFO och Stöd\. De två andra grupperna VoÄ samt BoU
har fortsatt\. Modellen är nu i princip klar och beslut kommer att fattas av KF i mars 2017\. Implementering sker sedan
inför budget 2018\. Kommunledningsgruppen har varit styrgrupp för arbetet och en politisk referensgrupp bestående av en
representant från varje parti har varit en del i hösten arbete\.

9.1.3 Verksamhetsmål: Finansieringsprincipen. Se över övergripande resursfördelning
2016-2017
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Arbetet ej påbörjat\. Prioritering sker till genomförande av resursfördelning\.

9.1.4 Verksamhetsmål: Definiera grunduppdrag per verksamhet- kvalitetsgrupp
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Arbetet har i princip stannat av helt i hög grad beroende på en hög personalomsättning\.

9.2 Resultatmål KLK: Fortsatt arbete med implementering av
beslutsstödsystem
Status: I hög grad uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Utveckling av kommunens beslutsstödsystem har fortsatt under året\. För 2016 har implementerats rapport
för uppföljning av mål och resurser i samtliga delårsbokslut samt modul för befolkningsprognos\. I övrigt har arbetet
avseende modul för personalrapportering samt kvalitetsrapport för barn\- och utbildning avstannat något\. Dessa rapporter
är helt klara och rapportering sker också i samtliga delårsbokslut och även i det kommande årsbokslutet\. Planera
genomförandet av budgetmodul i Hypergene \(budget och Prognos\) 2016under 2017 implementera den\. Utveckling av
styr\- och ledningssystemet har fokus legat på ny resursfördelningsmodell\. Fortsatt arbete kommer att ske under 2017\.
Införandet kommer att stanna upp något\. En översyn av strukturen för kvalitetsrapporten sker innan införande i
beslutsstödsystemet\. Projektet flyttas över till 2017\. Projektet är avslutat\. Införande har skett\. Under året har/kommer
cheferna inom barn\- och utbildning att få utbildning i dessa skolrapporter\. Rapporterna visar på antal elever\, betyg\,
närvaro mm och är till stöd i det löpande arbetet för rektorer mm\.
Utfall
2016

Mål 2016

Inventering och förberedelse för modul för detaljbudget (Budget och prognos) i
Hypergene. Impelentering 2017

1

Drift av personalrapporter i Hypergene fullt ut.

-

1

Drift av skolrapporter i Hypergene

1

1

Införande/drift av delårs och bokslutsrapport i Hypergene

1

1

Inventering av modul för vård och Omsorg. Implementering (2017)

-

1

1

9.2.1 Verksamhetsmål: Samtliga verksamheter ska kunna rapportera in ekonomi och
mål samt övrig uppföljning i Hypergene. Delår och bokslutsrapport
Status: Helt uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Dessa rapporter är helt klara och rapportering sker också i samtliga delårsbokslut och även i det kommande
årsbokslutet\.
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9.2.2 Verksamhetsmål: Planera genomförandet av budgetmodul i Hypergene (budget
och Prognos)
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Förskjutning av detta till 2017 pga andra stora projekt\.

9.2.3 Verksamhetsmål: Fortsätta utveckla styr och ledningssystem
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Utveckling av styr\- och ledningssystemet har fokus legat på ny resursfördelningsmodell\. Fortsatt arbete
kommer att ske under 2017\.

9.2.4 Verksamhetsmål: Implementering av PA rapporter samt utbildning till användare
under 2016
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Implementering till stor del klar därefter kvarstår utbildning till användare\.

9.2.5 Verksamhetsmål: Uppstart och implementering av Kvalitetsrapport Skola 2016 i
Hypergene
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Införandet kommer att stanna upp något\. En översyn av strukturen för kvalitetsrapporten sker innan
införande i beslutsstödsystemet\. Projektet flyttas över till 2017\.

9.2.6 Verksamhetsmål: Implementering av skolrapporter för rektorer samt utbildning av
användandet av skolrapporter i Hypergene
Status: Helt uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Projektet är avslutat\. Införande har skett\. Under året har/kommer cheferna inom barn\- och utbildning att
få utbildning i dessa skolrapporter\. Rapporterna visar på antal elever\, betyg\, närvaro mm och är till stöd i det löpande
arbetet för rektorer mm\.

9.3 Resultatmål KLK: Fortsatt arbete med tydlig struktur för kommunens
styrdokument
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Avslutande av inaktuella dokument sker kontinuerligt men pga personalomsättning har arbetet stannat upp
lite. Då fokus har riktats på införande av resurstilldelningsmodell skjuts uppdatering av styrprinciperna på framtiden.
Utfall
2016
Uppdatera/revidera policydokument

Mål 2016
10

9.3.1 Verksamhetsmål: Tydliga riktlinjer för framtagandet av styrdokument
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
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9.3.2 Verksamhetsmål: Avsluta inaktuella dokument
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Avslutande av inaktuella dokument sker kontinuerligt men pga personalomsättning har arbetet stannat upp
lite\.

9.3.3 Verksamhetsmål: Förbättra enhetliga mallar
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Arbetet är påbörjat\. Mallar för tjänsteskrivelser har omarbetats under året\.

9.3.4 Verksamhetsmål: Ekonomistyrningsprinciperna uppdaterade och kända
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Då fokus har riktats på införande av resurstilldelningsmodell skjuts uppdatering av styrprinciperna på
framtiden\.

9.4 Resultatmål KLK: Förbättra kommunens information till och dialog
med medborgarna (bl via webb)
Status: Ej uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Medborgarcentrum öppnade 11 mars. Arbete pågår med att installera verksamhetssystem för MC.
Visningsskärm med info om kommunen skall installeras under maj, utbildning sker med hjälp från Sotenäs.
Webborganisation skall tas upp på KLG i slutet av maj. Ansvariga personer skall utses inom varje sektor som sedan
informerar till sidansvariga. Under året kommer mer information att kunna lämnas av MC.
Utfall
2016

Mål 2016

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

40.00%

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt

100.00%

9.4.1 Verksamhetsmål: Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet

9.5 Resultatmål KLK: Fortsatt arbete med
beslutandeprocessen/beredningsprocessen
Status: Ej uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: På grund av beslutet om deltagande i e-arkivprojektet tillsammans med Fyrbodal och sml-it kommer projektet
att ligga vilande. Arbetet pågår med att effektivisera ärendehanteringen kring sammanträden, men har prioriterats ned på
grund av arbetssituationen på enheten.
Utfall
2016

Mål 2016

Antal handläggare i Ciceron handläggarstöd

5

Antal processer i sammanträdesstöd för förtroendevalda

2
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9.5.1 Verksamhetsmål: Effektivisera hantering av tjänsteskrivelser och sökningar i
diariet.
Status: Ej utvärderad
Trend: Inget värde angivet

9.5.2 Verksamhetsmål: Effektivare distribution av sammanträdeshandlingar
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Arbetet pågår men har prioriterats ned på grund av arbetssituationen på enheten\.

1.5 Framtid
Framtiden måste präglas av "från ord till handling" eller från "strategier till handlingsplaner och
aktiviteter". I dag arbetar vi med förslag till strukturella förändringar inom de största sektorerna i
Munkedal, Barn och Utbildning och sektor Omsorg. Det är ett strategiskt viktigt vägval som
kommunen måste göra för att kunna möta morgondagens utmaningar. Kraven från invånarna
kommer sannolikt att öka när det gäller välfärdstjänster samtidigt som kommunens
finansieringsmöjligheter kommer att vara begränsade. Svåra prioriteringar kommer därför att bli
nödvändiga. För att möta utmaningen krävs att Munkedals kommun blir en attraktiv kommun
utifrån många perspektiv. Ökad attraktionskraft innebär en positiv utveckling av antalet invånare,
näringsidkare, arbetstillfällen och därmed en förbättrad skattekraft. Vad som gör en kommun
attraktiv är en mix av en mängd olika faktorer. Upplevd kvalitet och ett bra samverkansklimat
mellan kommun och näringsidkare är viktig faktorer. Mötesplatser för kommuninvånarna är en
annan förutsättning varför det är viktigt att utnyttja kommunala lokaler på tider som inte utnyttjas
av verksamheterna.
Gemensamma mötesplatser skapar även en förutsättning för en lyckad integration, inte enbart
mellan människor med olika kulturell bakgrund, utan även med utgångspunkt från ålder, kön,
geografi etc. En kommun som står för öppenhet och tolerans är faktorer som attraherar den
kreativa moderna människan. En utveckling av Utbildnings- och utvecklingscentrum i Dingle i
enlighet med framtagen handlingsplan är en viktig förutsättning för Munkedals kommun.
Människan väljer inte platser, kommuner och arbetsgivare som inte infriar perspektiv som
utveckling, öppenhet och tolerans. En attraktiv kommun är en levande kommun.
Sammanfattningsvis är det några förutsättningar som bör vara uppfyllda; Attraktiva arbetsgivare
båden inom näringslivet och välfärdssektorn Varierat bostadsutbud Förskola samt Grund- och
Gymnasieskola med hög kvalité. En skola som genererar måluppfyllelse för den enskilda individen
som i sin tur leder till anställningsbarhet. Mötesplatser för kommunens invånare som kan
symbolisera strävan mot öppenhet och tolerans Förmåga att skapa nätverk med externa partners
inom näringsliv, högskola/universitet och region. Förmåga att värna varumärket och kommunicera
det på ett professionellt sätt. Fokus kommer att vara insatser för att minska den ökade ohälsan
som skett de sista åren bland kommunens anställda. Det innebär att insatser inom
arbetsmiljöområdet kommer att prioriteras under minst en tre års period. Detta kan komma att ske
i samarbete med företagshälsovården i olika riktade insatser. Dessa kan te sig olika beroende
mellan sektorerna. Värna om kommunens ledare är också en viktig framgångsfaktor. Att arbeta
tillsammans med cheferna i syfte att skapa en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa.
Rekrytering, kompetensförsörjning och hur kommunen kan bli en attraktiv arbetsgivare är ett
annat långsiktigt fokusområde. Andelen äldre och unga i befolkningen kommer att öka, vilket
skapar större efterfrågan på välfärdstjänster. Generationsväxlingen öppnar för unga att få jobb i
välfärdssektorn och då behöver vi vara med och visa att Munkedal är en arbetsgivare som bl a har
god arbetsmiljö, heltidstjänster och karriärmöjligheter. Kommunen måste inom en snar framtid
kunna erbjuda en modern och dynamisk arbetsmiljö, det krävs därför mer än penna, papper och
pärm för att kunna tilltala den yngre generationen. Fortsatt utveckling med införande av
Resursfördelningsmodell samt sjösätta ny beställarmodell. Effektivisering av administrativa
processer som fortsatt digitalisering av kallelser och handlingar till kommunstyrelsen och
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fullmäktige och införande av e-arkiv. Ett viktig del i att nå ut till medborgare och andra är
uppdatering av web med ny webblayout och struktur. Men också att fortsätta det påbörjade
arbetet med medborgarcentrum.

1.6 Övriga nyckeltal
1.7 Övrig uppföljning
1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljö
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet har enheten haft apt regelbundet under året samt
medarbetarsamtal. Inför kommande år kommer också skyddsrond att genomföras. En utbildning i
systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att ske under våren 2017. Regelbundet så diskuteras
arbetsmiljö på medarbetarsamtal samt på APT. Som ett led i förstärkning av arbetsmiljön har
kontorsrum tillhandahållits detta för att slippa att sitta i korridor.
Varje vecka inleds med måndagsmöte, med genomgång av kommande vecka samt information om
viktiga händelser. Torsdagar sker gemensam torsdagsfika. Medarbetarenkät genomfördes under
2015. Utifrån enkäten har ett antal förbättringsområden tagits fram vilka enheten kommer att
arbeta med under kommande år. Enheten har haft två friskvårdsgrupper som ordnat olika
aktiviteter utanför arbetstid.

Medarbetare
Antal personer

Antal
anställningar

Antal
årsarbetare

Medelålder

Alla anställningsformer

44

44

40,2

49,1

Tillsvidare

37

37

36,7

47,2

7

7

3,5

58,9

37

37

36,7

47,2

Allmän visstid(AVA)

1

1

0,5

67,0

Vikariat

5

5

3,0

55,4

Arbtag fyllt 67 år

1

1

0,0

68,0

Antal
personer

Antal
anställningar

Antal
årsarbetare

Medelålder

Alla anställningsformer

42

42

37,0

49,3

Tillsvidare

37

37

35,1

48,7

5

5

1,9

53,4

37

37

35,1

48,7

Allmän visstid(AVA)

3

3

1,2

52,0

Vikariat

1

1

0,8

39,0

Arbtag fyllt 67 år

1

1

0,0

72,0

Medarbetare 2016

Tidsbegränsad
Tillsvidare

Medarbetare 2015

Tidsbegränsad
Tillsvidare

Ohälsa
Nyckeltal ohälsa

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%)

Utfall 2015

Utfall 2016

6.25%

7.57%

Sjukfrånvaron är hög på enheterna detta beror i huvudsak på långtidssjukrivningar som pågått
under många år. Ett avslut har skett under sommaren samt en pensionsavgång skedde under

114
slutet av året. Ökningen under året är till i huvudsak inte relaterad till arbetssituationen.
Kontinuerliga insatser pågår för återgång i tjänst. Av sjukfrånvaron är ca 93 %
långtidssjukfrånvaro. Det innebär att korttidsfrånvaron är låg vilket är mycket positivt.
Sjukfrånvaron under 2016 bedöms i huvudsak inte vara arbetsrelaterad.

Jämställdhet
Könsfördelningen är ojämn, detta är något som beaktas vid nyrekrytering. Enheten är självklart
positiv till föräldraledigheter.

1.7.2 Intern kontroll
Kommunledningskontoret har under året arbetat med uppföljning av internkontrollplanerna. Detta
med undantag av följande områden: Inventera och följa upp skyddsronder, sjukanmälningar
genom enkät till chefer dokumenthantering, styrdokument samt web. Arbetet med dessa områden
kommer att genomföras under 2017.
Inför kommande års planer kommer också risk- och konsekvensanalys att lyftas till
kommunstyrelsen för beslut om val av internkontrollpunkter till 2018.

1.7.3 Kvalitetsredovisning
En mätning av svarstider och svarskvalitet i telefoni och e-post genomfördes av extern servicebyrå
under hösten. Mätningarna är verksamhetsövergripande och visar på brister i verksamheternas
hantering.
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Bilaga 3
Dnr KS 2016-192

Bokslutsrapport

Mats Tillander Samhällsbyggnadschef
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1.1 Verksamhetsbeskrivning
Sektorn har sex enheter, varav fem är underställda KS och en servar Byggnadsnämnden.
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, bidrag till enskilda vägar, trafikfrågor och kartfrågor
hanteras inom gata/mark. Kostenheten svarar för matlagning i kommunala kök inom skola, förskola
och äldreomsorg (förutom Sörbygården). Städenheten svarar för lokalvård i kommunens samtliga
lokaler. Tekniska enheten ansvarar för administration av energirådgivning med mera.

1.2 Viktiga händelser
Kommunfullmäktige har beslutat förvärva fastigheten Dingle 2:56, Dingle Naturbruksgymnasie, av
Regionen. Eftersom beslutet överklagats har övertagandet inte genomförts. Förvärvet innebär att
kommunen övertar 25000 m2 lokalyta samt 283 ha mark. Verksamheter har startat upp i Dingle vilket
har medfört ökad verksamhet för fastighet, kost samt städ.
Beslut har fattats om att samordna fastighetsskötsel och –administration bättre inom
kommunkoncernen genom att överföra personal från Munkbo till kommunens fastighetsenhet. Denna
samordning med fastighetsskötsel har påbörjats och inkluderar även ”Vadholmsbolagen”. Önnebacka
förskola har byggts till med tre nya avdelningar och inrymmer numer sju avdelningar.Ett optionsavtal
om en satsning på ett ”logistikcenter” vid Gläborgsmotet har tecknats med intressenter. Optionsavtal
har också tecknats angående uppförandet av bostäder på Tegelverket.

1.3 Ekonomi
1.3.1 Driftsredovisning
Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2015
Verksamhetens intäkter

Utfall 2016

Årsbudget
2016

Resultat
2016

12.44

14.52

9.51

5.01

Verksamhetens kostnader

-76.31

-80.52

-76.51

-4.01

Nettokostnader

-63.88

-66.00

-67.00

1.00

Kommunbidrag

89.81

90.24

90.24

-0.00

Resultat efter kommunbidrag

25.94

24.24

23.24

1.00

-23.93

-23.23

-23.23

0.00

2.01

1.01

0.01

1.00

Kapitalkostnader
Årets resultat

Sektor samhällsbyggnad redovisar ett positivt resultat på 1 mnkr. Lägre kostnader än befarat på
bostadsanpassning, lägre energikostnader mot budgeterat samt högre intäkter till följd av utökade
verksamheter samt försäljning av tjänst bedöms främst ligga till grund för detta. Hela sektorn har
dessutom tillämpat återhållsamhet avseende inköp etc under året. Ökade kostnader för sektorn under
året beror främst på övertagande av Dingle Naturbruksgymnasium som skedde under våren. Som en
följd av detta har både personalkostnader samt lokalkostnader ökat jämfört med föregående år samt
budgeterat.
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Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)
Resultat

Resultat
2015

2016

GATA- OCH MARKENHETEN

0.73

0.16

TEKNISKA ENHETEN

0.07

0.08

FASTIGHETSENHETEN

0.35

0.44

PARK OCH SKOG

0.27

0.46

KOSTENHETEN

0.37

-0.42

STÄDENHETEN

0.07

0.29

NÄRINGSLIV

0.15

0.00

2.01

1.01

Summa 18 Sektor
Samhällsbyggnad

Enheterna har kontroll på budget och verksamhet. Det negativa resultatet för kostenheten beror på
övertagandet av verksamheten i Dingle.
GATA- OCH MARKENHETEN: Positivt utfall då kostnaderna för bostadsanpassning är lägre än
budgeterat. Det ökade kommunbidraget har täckt de genom åren ökade kostnaderna för
bostadsanpassningsbidraget. Elpriserna har varit låga under året men kostnaderna för skador/ utbyte
av utrustning har varit höga. Kostnaderna för vinterväghållningen har varit lägre än normalt.
TEKNISKA ENHETEN: Överskott på ca 0,08 mnkr, vilket främst beror på ökad försäljning av tjänst.
FASTIGHETSENHETEN: Positivt utfall vilket beror på låga energikostnader. Faktorer som sänker
resultatet är driftkostnader för ishallen som inte övertagits av föreningen, uteblivna intäkter från
regionen för sporthallen i Dingle samt att beslutat sparbeting avseende kaffekostnaden i Forum inte
genomförts. Genom ökat anslag för underhåll har följande åtgärder kunnat vidtas: Målning av fyra
antal klassrum på Munkedalsskolan, utvändig målning av delar av Hedekas skola, utvändig målning
Önnebacka förskola, fönsterbyte och målning fd Barnkullens förskola samt byggarbeten (fasad och
altan) utvändigt i samband med sprinklerinstallation Frejvägen.
PARK OCH SKOG: Redovisar ett positivt utfall till följd av låga personalkostnader och återhållsamhet.
KOSTENHETEN: Kostenhetens underskott beror på övertagandet av Dingleskolans verksamhet som det
saknades budget för. Om man bortser från Dingleskolans kostnader så är vårt budgetresultat positivt
och uppgår till dryga 500 tkr. Detta beror till största delen av att kostenheten genomfört
lagerinventering vid årsskiftet och bokat upp detta värde.
STÄDENHETEN: Positivt utfall om 0,287 mnkr vilket bedöms bero på utökade verksamheter under året.

1.3.2 Investeringar
Se separat sammanställning för kommunstyrelsen.
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1.3.3 Kostnads- och intäktsutveckling
Kostnadsutveckling (mnkr)
Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2014

2015

2016

Bidrag

-3.23

-2.81

-2.65

Köp av huvudverksamhet

-1.93

-0.34

-0.37

-26.65

-31.81

-34.62

-8.81

-9.07

-9.80

-10.40

-10.05

-11.25

-7.04

-7.78

-8.99

Personalkostnader (enbart lönekostnader)
Lokal- och markhyror
Bränsle, energi, vatten
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2014

2015

2016

Konsultkostnader

-0.13

-0.36

-0.34

Kapitalkostnader

-21.46

-23.93

-23.23

Övriga kostnader

-11.11

-14.10

-12.47

-90.75

-100.24

-103.73

Summa Kostnadsutveckling

Personalkostnaderna har ökat som en följd av att kostenheten övertagit personal från Regionen i Dingle
och att städomfattningen utökats. Ökade kostnader för lokalhyra till följd av utökade verksamheter
samt övertagande av lokaler i Dingle.
Intäktsutveckling (mnkr)
Jan - Dec
2014

Jan - Dec
2015
10.16

Jan - Dec
2016

Externa intäkter

8.05

9.69

- Taxor och avgifter

0.02

0.38

0.04

- Bidrag

2.91

2.75

2.79

- Övriga intäkter

5.12

7.04

6.85

Interna intäkter

1.74

2.28

4.84

Kommunbidrag

80.88

89.81

90.24

Summa intäktsutveckling

90.67

102.25

104.76

Interna intäkter har ökat eftersom antalet inhyrda lokaler ökat samt att verksamheter utökats under
året vilket medfört ökade intäkter inom framför allt kost och städ.
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1.4 Måluppfyllelse
2.1 Resultatmål KLK: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut
Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad
Utfall
2016

Mål 2016

I tjänsteskrivelsemallen ska det finnas förtydligande av miljöaspekterna

1

1

Utbildning konsekvensbeskrivning av miljöaspekter i tjänsteskrivelser

1

1

2.1.1 Verksamhetsmål: Utbildning för tjänstemän som skriver tjänsteskrivelser om hur man
tolkar miljöaspekter i tjänsteskrivelser
Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

5.6 Resultatmål SB: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka
Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet
Utfall
2016

Mål 2016

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

17 %

14.50%

Påbörja mätning av andelen närproducerade livsmedel (Västra Götaland)

1

1

Redogjort för KSAU om en modell för att mäta och utvärdera våra inköp lokalt, regionalt, nationellt
samt internationellt. Modellen kommer presenteras mer samt implementeras under 2017.
5.6.1 Verksamhetsmål: Öka andelen ekologiska livsmedel inom valda områden.
Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

5.6.2 Verksamhetsmål: Mäta och utvärdera andelen närproducerade livsmedel.
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

6.1 Resultatmål SB: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler.
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet
Utfall
2016

Genomföra, undersöka nyttjandegraden/tiden i kommunala lokaler

1

Mål 2016
1

Angeläget att gå ur och lämna externt inhyrda lokaler. Lokalstyrgruppen diskuterar lokalutnyttjande,
arbetet pågår.
6.1.1 Verksamhetsmål: Genom inventering av lokalernas beskaffenhet och användning bättre
kunna nyttja dem.
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad
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6.1.2 Verksamhetsmål: Presentera tillgängliga ytor när verksamheten efterfrågar.
Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Ökad

6.2 Resultatmål SB: Energianvändningen i kommunala lokaler ska minska.
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet
Utfall
2016

Minska energianvändningen (KWH/m2) mindre än
Öka andelen förnyelsebar energi %

Mål 2016
162

98.00%

95.00%

Arbete med nytt ventilationsaggregat i nya gymnastiksalen, Kungsmarksskolan är färdigt. Belysning i
12 st klassrum Munkedalsskolan har installerats samt närvarobelysning. Installation av dagljusmontage
i samlingsrum på två av avdelningarna på Hällevadsholms förskola är utförd istället för armaturer.
Solcellsanläggningen på Önnebacka förskola är i drift sedan juli 2016.
Olja används endast som spetsvärme i vissa fastigheter.
Arbetet med att övergå till miljövänlig el och uppvärmning har pågått under många år. För
uppvärmning har olja fasats ut genom övergång till fjärrvärme, fliseldning och bergvärme. Inköpt el är
miljömärkt. Solel produceras på Lilla Foss förskola och Önnebacka förskola.

6.2.1 Verksamhetsmål: Genom energieffektivisering förbättra energianvändningen i
kommunala lokaler
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

6.2.2 Verksamhetsmål: Konvertera anläggningar till förnyelsebar energi.
Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

1.5 Framtid
Tillgången till kommunal industrimark och kommunala tomter till "rätt pris" bör även fortsatt vara god.
Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- och ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a
äldreomsorg, skola, förskola, stödverksamhet mm. Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga
lösningar och kostnader. Arbetet med industriområden och marknadsföring av dessa fortsätter.
Förhoppningen är att kunna locka ytterligare företag att etablera sig.
Städ- och kostverksamheterna kommer att fortsätta utvecklas. Städ kommer att ta över allt fler
arbetsplatser för att förbättra städinsatserna. Inom kostverksamheten satsar Munkedal relativt lite och
anslaget per portion skulle behöva höjas för att kunna erbjuda bättre kvalitet. Kostenheten har under
hösten övertagit driftsansvaret för Sörbygårdens kök och ansvarar nu för samtliga kommunala kök.
Klimat och årstidsanpassade menyer har börjat användas och kommer succesivt implementeras.
Nutritionsgrupp med ansvar för att motverka får lång nattfasta på våra särskilda boenden har startat i
samarbete med MAS och enhetetscheferna på boendena. Genomgång och omarbetning av enhetens
egenkontrollprogram är påbörjat.
Städenheten har fortsatta utbildningsinsatser för personalen. Inköp av maskiner och material som
förebygger arbetsrelaterade sjukskrivningar pågår.
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Samordningen av koncernens fastighetsskötsel bör fortsätta och inkludera samtliga bostads- och
verksamhetsfastigheter. På så sätt kan effektiviteten öka och kostnader minska.

1.6 Nyckeltal
Antalet platser för vilka luncher tillagas;
Antal platser 2016
Kungshöjden
57
Inspiratören
76
Älgens
19
Önnebacka
133
Montessori
21
Dingle
76 + 19 på Brandbilen
Hällevadsholm
56
Hedekas
64
Ugglan
19
Grävlingen
19
Totalt
559
Utöver platser tillagas ju lunchportioner till personal också 2-3 personer per avdelning.
Underhållsinsatser i kommunens fastigheter 2016-2015
Fastighetsunderhåll
ANLÄGGNINGAR
Fastigheter Barn- och Utbildning
Fastigheter Omsorg
Fastigheter Industri

2015

2016

3 175

3 272

1

0

1 288

1 426

813

735

90

77

567

459

20

26

Idrottsanläggningar

266

389

Inhyrda objekt

130

160

2 037

1 319

0

4

Förvaltningsfastigheter
Övriga fastigheter

PLANERAT UNDERHÅLL
Fastigheter Barn- och Utbildning

1 045

910

Fastigheter Omsorg

557

141

Fastigheter Industri

100

13

Förvaltningsfastigheter

230

98

Övriga fastigheter

0

0

Idrottsanläggningar

18

16

Inhyrda objekt

45

40

ICKE PLANERAT UNDERHÅLL

208

170

Fastigheter Barn- och Utbildning

83

66

Fastigheter Omsorg

19

2

Fastigheter Industri

3

2

52

7

1

0

46

92

Förvaltningsfastigheter
Övriga fastigheter
Idrottsanläggningar

Inhyrda objekt
Totaler

Underhåll kr/m2
Budget för underhåll
Förvaltat yta m2

5

1

5 420

4 760

2015
4 029
55000

2016
4 775
55000

73,3
98,5

86,8
86,5

Budgeterat kr/m2
Utfall kr/m2
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1.7 Övrig uppföljning
1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på APT. Trivselskapande åtgärder är prioriterade. Arbete pågår
med förhållningssätt och bemötande vilket har varit mycket framgångsrikt. Det handlar också om
omhändertagande av nya i arbetsgruppen. Arbetsmiljörond är genomförd på alla städområden.
Handlingsplaner är upprättade och åtgärder är påbörjade eller genomförda. Arbetsskador och tillbud är
registrerade i Heroma och i förekommande fall inrapporterade till arbetsmiljöverket. Utbildning och
ergonomisk utrustning bidrar till att förbättra arbetsmiljön. En handlingsplan avseende
medarbetarenkäten har upprättats.

Medarbetare
Personalstruktur

Antal anställda 2016
Tillsvidare
Visstid
Totalt

Kvinnor
57
3
60

Män
24
1
25

Totalt
81
4
85

Antal anställda 2015
Tillsvidare
Visstid
Totalt

Kvinnor
54
7
61

Män
24
1
25

Totalt
78
8
86

Ohälsa
Nyckeltal ohälsa

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%)

Utfall 2015

Utfall 2016

5.85%

6.18%

Sjukfrånvaron har ökat något för sektorn, från 5,85 till 6,18. Trivselskapande åtgärder är prioriterade.
Städ och kostenhetens sjuktal har ökat något men är inte arbetsrelaterad sjukdom eller olycksfall.
Sjukfrånvaron inom Park och skog har minskat jämfört med föregående år. En medveten satsning på
att få personalen engagerad samt involverad i verksamheten har skett, vilket bedöms ligga till grund
för den sjunkande korttidssjukskrivningen. Även långtidssjukskrivningen bedöms minska under året då
en anställd åter är i arbete på deltid. 2015 var sjukskrivningen på 14,76% och under 2016 har
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sjukskrivningarna sjunkit till 7,78 %.
Kostenhetens siffror vid delårsbokslutet i april låg på över 17 %. Enhetschefen har jobbat aktivt med de
långtidssjukskrivningar som var orsaken till denna höga siffra. Enheten hade sju olika
långtidssjukskrivningar, tre av dessa har slutat eller omplaceras inom kommunen. Fyra är åter i tjänst
efter vissa förändringar inom organisationen. Därutöver har enheten haft några inplanerade operationer
med efterföljande sjukskrivningar. Så det känns som enheten nu i höst är nere på en normal nivå.
Sjukfrånvaron inom städenheten är inte arbetsrelaterad. Främsta anledningarna till frånvaron är
olycksfall i hemmet, lång period med influensa och magsjuka. Samtal och rehabplan utförs vid
långtidssjukskrivning samt vid upprepade frånvarotillfällen.

1.7.2 Intern kontroll
Internkontrollplan har antagits under dec 2015 för granskningar som skall göras under 2016. Under vår
och höst har följande kontrollerats: Kaffe (Fullmäktige beslut - budget): Kommunens nettokostnad för
kaffe ska minska, vilket ej är uppfyllt. Lokalutnyttjande (taxebeslut): Intäktskontroll av antal uthyrda
timmar, resultatet är ökade intäkter och att uthyrningstiden har förlängts. Kemikalier (Miljöpolicy):
Andel miljövänliga medel. Uppföljning av andel miljövänliga städkemikalier har skett via kontroll av
avtal. Andel miljömärkta kemikalier var i i ramavtalet 2014-2016-09-30 28%. I oktober 2016 ingicks
ett nytt ramavtal där andelen miljömärkta kemikalier är 63 %.
Arrenden (taxebeslut): Kontroll att samtliga arrenden är uppräknade enligt index har genomförts, vilket
är uppfyllt. Kontroll av index uppdatering av arrenden har skett, inga avvikelser på kontrollerade
arrenden har noterats. Inventeringsarbetet fortlöper 2017.

1.7.3 Kvalitetsredovisning
Verksamhetsmål Kostenheten skall ge våra matgäster en god, vällagad och näringsriktig måltid som
också skall öka kunskaperna kring kostens betydelse för god hälsa samt dess miljöpåverkan. Ytterligare
en viktig del är att genom en varierad matsedel förmedla vårt svenska matkulturarv samt ge nya
influenser från världens alla hörn. Kvalitetsgarantier * Väl fungerande egenkontrollprogram vilket
säkerställer god hygien i alla led * Matgästerna ska känna delaktighet genom matråd och anhörigträffar
i utformningen av matsedel och måltidsmiljö * Matsedlarna skall leva upp till gällande
rekommendationer och lagkrav * Andelen ekologiska livsmedel ska minst uppgå till 14 %(2016)
Kemikalieförbrukningen inom Städenheten har minskat p.g.a. ökad medvetenhet och kunskap hos
personalen.
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Bilaga 4
Dnr KS 2016-192

Barn och Utbildning
Bokslut 2016

Sektorchef: Liselott Sörensen-Ringi
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1.1 Verksamhetsbeskrivning
Sektorn innefattar kommunens förskolor, grundskolor, fritidshem, Processtekniska-gymnasiet,
IM-programmet, grundsärskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, musikskola, bibliotek
samt kultur och fritid. Grundskola finns i alla kommundelar och består av 5 skolor åk F-6 och
ett högstadium åk 7-9. Kunskapens hus administrerar och bedriver gymnasie- och
vuxenutbildning. Bibliotek finns i alla kommundelar med ett huvudbibliotek i Munkedal.
Föreningsbidrag, turism och kultur administreras inom sektorn.

1.2 Viktiga händelser
Kön till barnomsorgen har hela året ökat vilket medfört att flera förskoleavdelningar har
öppnats. Under året har förskolans verksamhet ökat med 2 avdelningar i centrala Munkedal
vilket inneburit att man kunnat erbjuda barnomsorgsplats till alla sökande inom lagstadgad tid.
Under året har förskolecheferna för Förskola Syd samt Förskola Norr slutat sina anställningar. I
och med utökningen av förskoleavdelningar har ytterligare en förskolechef rekryterats och
sektorn har utökats med ytterligare en enhet, Förskolor Centrum
Unikum, webverktyg på nätet, har implementerats inom förskolornas verksamheter vilket
innebär att hela Munkedals kommun har en enhetlig kommunikationsplattform mellan hem och
förskola/skola.
PISA -projektet som har handlat om gemensam styrning och ledning avslutades under året och
resulterat att Munkedals kommun nu har en matematikplan för att öka likvärdigheten inom
undervisningen och höja resultaten.
Större delen av alla lärare har gått skolverkets kompetensutvecklingsinsats "läslyftet" som
syftar till att öka måluppfyllelsen för alla barn.
Personalgrupper har fortsatt att utbildas i ICDP (En modell för förhållningssätt mellan vuxna
och barn).
Invigning av Medborgarcentrum och renovering av bibliotekets lokaler vilket har skapat en
viktig och naturlig mötesplats för alla kommunens invånare.
Efter många år av trångboddhet , flyttade Kunskapens hus till fastigheten Dingle 2:56 under
2016. Flytten innebär utökade möjligheter att utveckla både gymnasie- och vuxenutbildningen.
Fritidsgården har nyöppnats i gamla Sohlbergs lokaler. Där har verksamheten utvecklats på ett
positivt sätt och når ut till en större ungdomskrets.
Centrala elevhälsan, träningssärskola och modersmål har organiserats under en nytillsatt
elevhälsochef/rektor.
Under slutet av 2015 kom många nyanlända till Munkedals kommun vilket medförde att
förskolor och skolor fått utöka sina verksamheter både när det gäller lokaler och resurser.
Skolorna mobiliserade ett mottagande vilket innebar att eleverna snabbt kom in i klasser.
Under året har anställts modersmålslärare, studiehandledare och lärare i Svenska som andra
språk. Centrala elevhälsoteamet har utökats för att kunna möta ett större antal elever.
Ett lokalt team bestående av fyra personer har under hösten tillsammans med ett team hos
Skolverket tagit fram handlingsplaner i syfte att stärka nyanländas lärande i Munkedals
kommun. Satsningen har beslutats att genomföras i KS.
Under sommaren har sommaraktiviteter erbjudits nyanlända elever i grundskolan. Fokus var
svenska och matematik där studiehandledarna kunde se en tydlig nivåhöjning på framförallt
Matematik men även i Svenska.
Statsbidrag från skolverket och migrationsverket har ökat markant under år 2016.
Hela processen med att ansöka, rekvirera och redovisa har varit en märkbart administrativ
ansträngning. Det har också varit svårt att anpassa verksamheterna under pågående läsår.
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1.3 Ekonomi
1.3.1 Driftsredovisning
Resultaträkning (mnkr)
Årsbudget

Resultat

2016

2016

Utfall 2015

Utfall 2016

29.82

44.64

25.87

18.77

Verksamhetens kostnader

-212.39

-247.69

-232.87

-14.82

Nettokostnader

-182.57

-203.05

-207.00

3.95

Kommunbidrag

186.18

207.91

207.91

-0.00

3.61

4.86

0.92

3.94

Kapitalkostnader

-0.86

-0.92

-0.92

0.00

Årets resultat

2.75

3.94

0.00

3.94

Verksamhetens intäkter

Resultat efter kommunbidrag

Enheten visar ett positivt resultat. Verksamheten har ansökt om en stor mängd bidrag från
Skolverket och Migrationsverket. Bidragen från Migrationsverket har varit svårprognostiserade
då det har varit lång eftersläpning på utbetalningstillfällen. Detta skapar osäkerhet att t.ex.
anställa personal. Det har även varit svårt att rekrytera personal till olika befattningar. Inom
förskolan har målet att i högre utsträckning anställa behöriga förskolelärare till alla
avdelningar inte kunnat uppfyllas. Konsekvensen av detta har blivit att det har rekryterats
personal med lägre utbildning vilket i sin tur har påverkat lönekostnaden för arbetsgivaren
d.v.s. lägre kostnader än budgeterat.

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)

Barn och Utbildning

Munkedal RO
Förskolor Syd/söder

Resultat

Resultat

2015

2016

-2.41

0.00

0.37

0.11

-0.22

0.53
0.33

Förskolor Centrum
Munkedal Stale

0.97

0.65

Svarteborg

0.37

0.39

Sörbygden

0.44

-0.17
0.29

Bibliotek, fritid, kultur
Kungsmarksskolan

0.24

0.62

Kunskapens Hus

1.30

1.11

Förskolor Norr

0.78

0.62

Ledning barn & utbildning

0.94

-0.58

Musikskolan

-0.02

0.05

Summa 2 Sektor Barn och utbildning

2.75

3.94
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Flertalet av enheterna visar ett positivt resultat. Orsaken beror till stor del på att enheterna
erhållit bidrag från Migrationsverket både generella och riktade. Eftersläpning av utbetalningar
och svårigheter att rekrytera behörig personal för uppgiften är en stor anledning till att det har
varit både svårt att planera och prognostisera.
Det har varit svårigheter att rekrytera behörig personal till olika befattningar. Anställningar i
skolan görs i allmänhet läsårsvis vilket inte följer budgetåret. Obehörig personal har lägre lön
och medför då ett positivt resultat men med lägre kvalitet i undervisning och risk för sämre
måluppfyllelse.
Sörbygden visar ett negativt resultat vilket beror på att Lågstadiesatsningen inte kunde
återredovisas. Kommunen kunde inte redovisa en personalökning för F-3 till Skolverket.
Kostnader för institutionsplacerade barn har belastat förvaltningsledningen utöver budgeterat
anslag. Kostnaderna för dessa barns skolgång överstiger vida den interkommunala
ersättningsnivån

Redovisning per verksamhet
Verksamhet
Barn och
Utbildning

2014
Utfall
helår
(tkr)

2015
Utfall
helår
(tkr)

2016
Utfall
helår
(tkr)

Budget

2016
Diff
Budget
vs Utfall

Barnomsorg

40,5

40,1

45,0

46,4

1,5

Grundskolan

79,7

78,4

83,7

86,2

2,5

*)

12,9

11,7

11,0

10,3

-0,7

Gymnasieskola

39,5

41,2

41,5

43,5

2,0

Vuxenutbildning

3,4

4,2

6,0

4,3

-1,7

Bibliotek-fritid-kultur

0,0

3,3

12,1

12,4

0,4

Övrig verksamhet

7,3

4,5

4,7

4,7

0,0

183,3

183,4

204,0

207,9

3,9

Särskolan

Totaler

2016

*) Särskolans underskott avser 0,63 mnkr kostnader skolskjutsar där budget ligger under grundskolan

Barnomsorgen genererar överskott motsvarande 1,5 mnkr. Verksamheten har under året haft
problem med att erhålla behörig personal på förskolor och fritidshem vilket innebär att
barnskötare anställs på viss tid och därmed ger lägre personalkostnader. Det innebär att målet
att i högre utsträckning anställa behöriga förskolelärare till alla avdelningar inte kunnat
uppfyllas.
En förstärkning av kommunbidrag har skett under året med 1,3 mnkr som kompensation för
öppnande av ny förskola.
Kön till barnomsorgen har hela året ökat och medfört att flera förskoleavdelningar har öppnats
i centrala Munkedal. En ny friförskola har öppnat under hösten.
Grundskola inklusive förskoleklass visar på ett överskott motsvarande + 2,5 mnkr varav 0,63
mnkr avser särskolans skolskjutskostnader*).
Skolverkets och Migrationsverket statsbidrag har ökat de sista tre åren och används för att
anställa personal, fortbildning, köpa läromedel, tolk, samt it-hjälpmedel till nyanlända elever.
De ökande bidragen syns också på verksamhetens kostnader där framförallt
personalkostnaderna ökar. Denna ökning avser i princip kostnader relaterat till särskilda
projekt/riktade insatser som; lärarlönelyftet, asylmottagande, lågstadiesatsning mm.
Det har varit svårigheter att rekrytera behörig personal till olika befattningar. Anställningar i
skolan görs i allmänhet läsårsvis vilket inte följer budgetåret. Obehörig personal har lägre lön
och medför då ett positivt resultat men med lägre kvalitet i undervisning och risk för sämre
måluppfyllelse.
Även inom gymnasiet ökar statsbidrag. En stor del av verksamheten finansieras av sökta
statsbidrag vilket enheten framgångsrikt sökt och blivit beviljade. Antalet gymnasieelever i
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kommunens egen regi har fördubblats sedan år 2013 och ökat med 22 mellan år 2015 och
2016. Mottagandet av asylsökande har varit störst vid Kunskapens hus. Verksamheten har
under året flyttat till Dingle.
Vuxenutbildning -1,7 mnkr avser ökade kostnader flytt och nya lokaler, borde även till en del
belasta gymnasieskolan. Hela kostnaden ligger i utfallet på vuxenutbildningen.
Det ökande barn/elevtalen innebär en utökad organisation och därmed främst ökade personal
och lokalkostnader.
Sektorn utökades med enheten Bibliotek-fritid-kultur år 2016.

1.3.2 Investeringar
Se separat investeringsbilaga

1.3.3 Kostnads- och intäktsutveckling
Kostnadsutveckling (mnkr)
Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2014

2015

2016

-1.23

-1.01

-3.12

-44.17

-44.02

-43.13

-138.62

-141.25

-163.80

Lokal- och markhyror

-0.34

-0.53

-3.34

Bränsle, energi, vatten

-0.00

-0.02

-0.35

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

-4.67

-4.20

-5.69

Konsultkostnader

-0.14

-0.08

-0.25

Kapitalkostnader

-0.86

-0.86

-0.92

Övriga kostnader

-21.44

-21.28

-27.99

-211.47

-213.25

-248.60

Bidrag
Köp av huvudverksamhet
Personalkostnader (enbart lönekostnader)

Summa Kostnadsutveckling

Köp av huvudverksamhet. Minskar pga fler elever kvar på hemmaplan främst inom gymnasiet
och särskolan.
Personalkostnader: Fler barn i alla verksamheter (bl a ny förskola) som kräver mer resurser
vilket innebär ökade personalkostnader.
Lokal- och markhyror, Bränsle, energi, vatten: Kostnader som ökat pga av nya avdelningar
inom Barnomsorgen öppnat samt Baracker har tagits fram för att erhålla fler klassrum. Flytt
till Dingle för Kunskapens Hus. Allt beroende på ökat barn/elevtal inom alla verksamheter.
Förbrukningsinventarier/material: Ökar med antal ökade barn/elevtal.
Fler elever i verksamheterna pga av många nyanlända vilket medför ökade personalkostnader
samt ökade lokalkostnader. Med anledning av flytt till nya lokaler har kostnader för dessa
också ökat.
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Intäktsutveckling (mnkr)
Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2014

2015

2016

26.45

27.01

40.18

7.06

7.26

7.77

12.64

13.78

27.21

- Övriga intäkter

6.76

5.97

5.20

Interna intäkter

1.69

2.80

4.45

Kommunbidrag

187.98

186.18

207.91

Summa intäktsutveckling

216.13

216.00

252.55

Externa intäkter
- Taxor och avgifter
- Bidrag

Taxor och avgifter har ökat något utifrån fler barn inom Barnomsorgen.
Bidrag: Fler bidrag och satsningar från Skolverket och Migrationsverket. Betydligt fler
nyanlända i BoU verksamheter
Övriga Intäkter: Minskat pga lägre ersättningar Interkommunalt.
Interna intäkter: Ökade bidrag från Integration, schablonersättning från Migrationsverket.
Kommunbidrag: Har ökat pga av utökad verksamhet inom både skola och barnomsorg med
6,5 mnkr och särskilt statlig satsning nyanlända med 2,4 mkr samt en tillkommande enhet
Bibliotek-Fritid-Kultur som tidigare ingick i staben.

1.4 Måluppfyllelse
3.1 Resultatmål BUN: Varje avdelning inom förskolan ska varje dag
använda utemiljö i sin pedagogiska verksamhet
Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad

Förskolorna arbetar efter barnens intressen och utformar uteverksamheten så att alla barn får möjlighet att utvecklas.
Det kan vara lekar, miljön runt omkring, odling, bygg och konstruktion samt utflykter. Varje förskoleavdelning
planerar att ha minst en uteaktivitet om dagen hela året.
Utfall
2016
Återrapportering av utemiljöverksamhet

10

Mål 2016
10

3.1.1 Verksamhetsmål: Varje förskoleavdelning schemalägger en pedagogisk
utemiljöaktivitet om dagen
Status: Helt uppfyllt

3.2 Resultatmål BUN: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen.
Status: Helt uppfyllt

Trend: Ökad

Inom vuxenutbildningen finns det ett nära samarbete med Lysekil och Sotenäs kommuner, vilket bland annat innebär
att vi kan erbjuda fler individuella lösningar för våra elever. Fyrbodal har också ett vux-nätverk som representeras av
rektorer som ansvarar för sin kommuns vuxenutbildning. En av våra större elevgrupper är IM-programmets
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språkintroduktion. Merparten av dessa elever är ensamkommande flyktingbarn. Runt dessa elever finns ett nära
samarbete med sektor stöd, som ansvarar för ungdomens boende och fritid.
Utfall
2016
Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder.

100,00%

Mål 2016
100.00%

3.2.1 Verksamhetsmål: Samarbeta med andra aktörer för att ge individuell utbildning
Status: I hög grad uppfyllt

3.3 Resultatmål BUN: Alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas aktiviteter
utifrån kommunens aktivitetsansvar.
Status: Helt uppfyllt
Samtliga ungdomar mellan 16-19 år som inte studerar på ett nationellt gymnasieprogram eller har arbete innefattas
av kommunens informations- och aktivitetsansvar. Elever som studerar på Introduktionsprogrammet IM tillhör
kommunens aktivitets- och informationsansvar. När en ungdom avslutar sina studier utan gymnasieexamen kontaktar
vi dem, erbjuder studier eller lotsar till annan verksamhet som till exempel Arbetsförmedlingen eller
Arbetsmarknadsenheten. Alla ungdomar blir kontaktade.
Utfall
2016
Mätning av antal ärenden 2 ggr/år
Erbjuda alla ungdomar aktivitet enligt kommunens aktivitetsansvar.

Mål 2016
2

100.00%

100.00%

3.3.1 Verksamhetsmål: Uppdraget är att kunna erbjuda ungdomar mellan 16-19 år
lämpliga individuella åtgärder.
Status: I hög grad uppfyllt

3.4 Resultatmål BUN: Främja samverkan och samarbete mellan
kommunens olika verksamheter för gott resursutnyttjande
Status: Helt uppfyllt
Den handlingsplan som upprättades mellan sektor Stöd och sektor Barn och Utbildning i mars 2016 har genomförts
under året. Bland annat har vi haft två samverkansträffar för att diskutera nyanlända, orosanmälan, förebyggande
arbete mm.
Förskolechefer arbetar tillsammans för att uppnå en likvärdighet i förskolorna i Munkedal. Förskolorna i kommunen har
regelbundna nätverksträffar. Ett nära samarbete med barnhälsan och Familjecentralen bedrivs också.
Alla grundskolor (utom Hedekas) från förskoleklass till årskurs 3 har tillsammans deltagit i Läslyftet. En stor fördel med
detta är att öka det kollegiala samarbetet mellan skolor i kommunen. Skolornas personal deltar i kommunens olika
nätverksgrupper. Nätverksgrupper finns inom specialpedagogik, språkutveckling, matematik, IKT, teknik mm.
Rektorerna har i sin schemaläggning för alla lärare avsatt gemensam tid varje vecka för att möjliggöra kollegialt
utbyte mellan skolor.
Alla fritidspedagoger i kommunen har träffats för gemensam fortbildning för att hitta gemensamma
utvecklingsområden avseende fritidsverksamheten i kommunen.
Träningsskolan år 1-6 har haft samverkansmöten återkommande med Träningsskolan år 7-Gymnasiet för att följa den
röda tråden ur ett 1-19 års perspektiv.
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PISA-arbetet avslutades under året. Där har det samverkats mellan skolor, men även samarbetet mellan olika nivåer i
kommunen har ökat. Politiker, skolchef, rektor och lärare har genom gemensam styrning och ledning arbetat mot det
gemensamma målet att höja matematikresultaten. Genom satsningen har man även samverkat med andra kommuner
i Bohuslän vilket möjliggjort och öppnat för samarbete även utanför kommunen på alla nivåer.

Antal nätverksmöten

Utfall
2016

Mål 2016

2

2

3.4.1 Verksamhetsmål: Sprida goda pedagogiska arbetssätt för ökad kunskap inom
Barn och Utbildning.
Status: I hög grad uppfyllt

7.1 Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Samordna fritidsverksamheter
och behovet av mötesplatser under samlingsbegreppet Allaktivitetshus
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

Begreppet Allaktivitetshus behöver lyftas och arbetas igenom i ett större forum. Kultur- och fritid kommer att diskutera
begreppet under våren 2017. Intresset för en centralt belägen mötesplats ökar. Allaktivitetshuset måste växa fram
tillsammans med föreningsliv och andra synliga behov inom kommunens sociala sektor.
Fokus har under året varit att flytta den öppna ungdomsverksamheten till nya lokaler. En nystartad utredning kommer
att presenteras under våren 2017 för att se möjligheterna med en kulturskola. I samband med nya mötesplatsen
"Örekilsgården" blir behovet från föreningslivet tydligt. Tre föreningar är redan inbokade på tider utanför den öppna
verksamhetens öppettider.

Tydliggöra begreppet Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar.)

Utfall
2016

Mål 2016

0

1

3

3

Skapa ett Allaktivitetshus. (Klart 2017)
Genomföra gemensamma arrangemang med föreningslivet.
Skapa en kulturskola. (Klart 2017)

7.1.1 Verksamhetsmål: Kultur och fritid ansvar för utvecklingen av ett
Allaktivitetshus
Status: Delvis uppfyllt

7.1.2 Verksamhetsmål: Samordna mötesplatser för ungdomar.
Status: Delvis uppfyllt

Trend: Ökad

7.1.3 Verksamhetsmål: Genomföra översyn av budgeterade medel till föreningslivet.
Status: Ej uppfyllt
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7.1.4 Verksamhetsmål: Främja det tätortsnära friluftslivet genom motionsspår och
vandringsleder.
Status: Delvis uppfyllt

7.1.5 Verksamhetsmål: Utveckla "Ljusfesten" i Örekilsparken tillsammans med
föreningar och företagare
Status: Delvis uppfyllt

7.1.6 Verksamhetsmål: Ta fram en ny Kultur- och Fritidsplan för 2016-2019
Status: I hög grad uppfyllt

7.1.7 Verksamhetsmål: Utveckla besöksnäringen med fokus på natur- friluftslivsfritids- och kultursektorn
Status: Delvis uppfyllt

7.2 Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Fortsätta bredda verksamheten
i biblioteket.
Status: I hög grad uppfyllt

Trend: Inget värde angivet

Genom självbetjäningssystemet har tillgängligheten i biblioteket ökat med 10 timmar/vecka. Genom samarbete med
Medborgarcentrum har denna ofantliga förändring möjliggjorts. Litteraturcirklar och after-noon tea under ledning av
bibliotekarier har genomförts kontinuerligt. IT-café med pensionärsgruppen har hållits och samarbete med Integration
och NGO genom Café Forum och kommunikation med nyanlända.
Intresset för litteratur har ökat i åldersgruppen 9-12 år. Aktiviteter för barn och ungdomar genomförs kontinuerligt i
form av bokklubb och lovaktiviteter. Åldersgruppen 3-5 år har fått sagostunden tillbaka. Ungdoms- och
barnbibliotekarie deltar i Barnkulturgruppen med representanter från kommunens samtliga skolor. Man kan konstatera
att även om vi inte har ett Allaktivitetshus så har vi ändå flera mötesplatser för kommunens invånare som tillsammans
utgör en "allaktivitetsmöjlighet"!
Kultur-och fritid arbetar på bred front med läsfrämjande åtgärder. Från sagostund till författarbesök riktad mot
tonåringar. Ungdoms- och barnbibliotekarie deltar i Barnkulturgruppen med representanter från kommunens samtliga
skolor. Skolbesök har genomförts i förskoleklasser samt i låg- och mellanstadieskolorna. Samarbetet med skolorna har
ökat genom att barn-och ungdomsbibliotekarien ökat sin närvaro på skolorna. Fritidsledare är mer närvarande på
Kungsmarksskolan och arbetar i elevcaféet för att bygga relationer och motverka mobbing. Kulturutvecklaren arbetar
med Skapande skola.

Utfall
2016

Mål 2016

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

10

2

Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim)

46

24

Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %.

13,00%

5.00%

Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med
andra aktörer

5

Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang

10

7.2.1 Verksamhetsmål: Läsfrämjande för barn och unga.
Status: I hög grad uppfyllt

5
5
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7.2.2 Verksamhetsmål: Bredda samarbetet med skolan.
Status: I hög grad uppfyllt

1.5 Framtid
Organisationen Barn och Utbildning står inför stora utmaningar som att:







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

Samtliga skolor är i stort behov av omfattande renoveringar och i vissa fall utbyggnationer.
Skolorna är i dagsläget inte anpassade för modern pedagogik och har inte arbetsplatser för
lärare i tillräcklig utsträckning.
Andra fokusområden under kommande år är:
Skolverkets riktade ekonomiska insatser för nyanländas lärande under tre terminer från och
med vt-17.
Vision Dingle som beskriver utvecklingen av Dingle 2:56 vad gäller utnyttjande av mark,
utbildning, näringsliv m.m. kommer efter hand att verkställas med start vt-17.
Arbetet med att skapa en kompetensförsörjningsplattform för Munkedals kommun är
högprioriterat. Syftet är att tillgodose arbetsmarknadens behov både lokalt och regionalt.
Riktade insatser för att skapa förutsättningar för att alla ungdomar ska bli behöriga till
gymnasiet och även slutföra gymnasiestudier med fullständiga betyg är fortsatt högprioriterat.
Sektorn kommer också att verka för riktade insatser mot tidiga åldrar genom bl.a.
föräldrautbildningar i syfte att på sikt preventivt skapa bättre förutsättningar för barn att
lyckas i skolan.
Sektorn kommer att utveckla kommunens pedagogiska utvecklingsgrupp som består av 14
förstelärare i syfte att driva övergripande skolutveckling för högre måluppfyllelse hos eleverna.
Inom förskolorna ses möjligheterna över att ha vikarieanskaffning via bemanningsenheten, att
tillhandahålla utomhusarbetskläder till förskolepersonalen, möjlighet till gratis pedagogisk
måltid och införande av måltidspedagogik, förstärkning av administrationen utifrån att
barnantalet har ökat avsevärt och arbeta för mindre barngrupper enligt Skolverkets riktlinjer.
Följa framtagna planer (matematikplan, språkplan, teknikplan, ELOF-planen osv) samt följa
upp och analysera resultat av dessa
Fortsätta skapa och utveckla mötesplatser i kommunen för olika fritidsaktiviteter.
Utreda möjligheterna för en kulturskola i nära samarbete med skolorna och förskolorna.
Fortsätta samarbetet mellan sektor stöd och sektor BoU för att samverka för alla barn och
ungdomars bästa.
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Öka måluppfyllelsen när det gäller ITK så att alla elever får lika förutsättningar inför framtida
skolor och arbete. Satsning med datorer en till en samt fortbildning av lärare i IT.

1.6 Övriga nyckeltal
Verksamhetsstatistik
Antalet barn/elever har ökat i alla verksamheter under år 2016. Till förskolan står 81 barn i kö
december 2016. I övriga verksamheter ser vi inte samma ökningstakt men ökningen inom
grundskolan var 59 elever under år 2016, främst på Bruksskolan och Kungsmarksskolan.
Antalet gymnasieelever i kommunens egen regi har fördubblats sedan år 2013 och ökat med
22 mellan år 2015 och 2016.
Det ökande barn/elevtalen innebär en utökad organisation och därmed främst ökade personal
och lokalkostnader.

Barnomsorg och Fritidshem
2013
Barnomsorg antal
856
barn
Fritidshem
380
Förskola
444
Köpta platser
4
Friförskolan Skorpan
Pedagogisk omsorg
28
Källa: Procapita/Hypergene årssnitt

2014

2015

2016

902

931

968

425
446
5

452
445
8

26

26

450
472
12
7
27

Analys:
Barnomsorgen har utökat sitt barnantal mycket under året. Ökningen har skett inom
förskoleverksamheten medan fritidsverksamheten ligger kvar på ungefär samma nivå. Under
året har utökning skett med flera förskoleavdelningar, främst i centrum av Munkedal.
Solbacken är flyttad till den nya tillbyggda Önnebacka förskola och Barnkullen ingår numera i
tillbyggda Inspiratören (före detta Lilla Foss förskola). En ny friförskola har öppnat under
hösten.
Personaltäthet
Planerad

Barn/åa 2013 Barn/åa 2014 Barn/åa 2015 Barn/åa 2016

Förskola

5,6

5,85

6,08

6,19

Dagbarnvårdare

4,7

5

5,6

5,4

Skolbarnomsorg

22,3

21,7

20,54

21,5

*) Antal anställda enligt inlämnad SCB-statistik i okt 2016 med snitt antal barn i
Verksamheterna.
Analys: Svårigheter att rekrytera förskollärare gör att det visstidsanställs vikarier under
perioder.
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2013

2014

**2015

2016

444

446

445

472

Kungshöjden

55

55

56

68

Lilla Foss/Inspiratören

37

38

46

72

Barnkullen

19

20

10 Ingår i Inspiratören

Älgen

22

22

20

22

Önnebacka

73

74

76

94

Solbacken

28

33

34

Ingår i Önnebacka

Montessorigården

20

17

20

17

Dingle förskola

79

79

78

75

Hällevadsholms förskola

44

41

42

50

Hedekas förskola

67

67

63

57

Dagbarnvårdare

28

26

26

27

380

425

452

450

131

149

151

152

Bruksskolan

97

106

109

108

Centrumskolan

58

66

77

79

Hällevadsholms skola

49

49

56

56

Hedekas skola

45

55

59

56

Förskola

Fritidshem
Munkedalskolan

Källa: Årlig redovisning - avrundat barnantal per enhet, årssnitt- Procapita
** Inför hösten 2015 lade Barnkullens förskola ned och avdelningen flyttade till Inspiratörens
förskola. Likaså en avdelning på Dingle förskola avvecklades och startades upp på Inspiratören.

Analys: Ökning av barn inom förskoleverksamheten har varit stor. Men under året har
elevantalet varierat stort under tid beroende på många nyanlända som flyttar in eller ut från
vår kommun. Man kan räkna med att det kommer att bli ytterligare ökning av barn i kö till
barnomsorgen då det är många av dem som är födda i början på 90-talet som nu får barn. De
som är födda i början på 90-talet är en stor grupp.

Grundskola
*2013

2014

2015

2016

1086

1096

1112

1171

Munkedalskolan

234

262

274

276

Bruksskolan

167

181

186

209

Centrumskolan

115

132

141

150

Hällevadsholms skola

87

91

89

85

Fisketorps skola

30

Grundskola antal elever

Hedekas skola

106

109

107

111

Kungsmarksskolan

347

321

315

344

Källa: Årlig redovisning - avrundat elevantal per enhet, årssnitt- Procapita
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* Inför höstterminen 2013 gjordes omorganisation. Högstadiet i Hedekas lades ner, åk 6 återgick till respektive skola och
Fisketorp stängdes.

Analys: Antal elever i grundskolan ökar stadigt år från år. Detta gör att vi behöver förstärka
ytterligare med personal framöver.
Ensamkommande och nyanlända barn i skolan
Under föregående läsår var det många nyanlända barn i våra skolor. Det är svårt med statistik
över ensamkommande barn, då det är stor in- och utflyttning av barnen/eleverna beroende på
om och när de blir kommunplacerade. Elevantalet varierar från vecka till vecka.

Gymnasiet
2013

2014

2015

2016

393

395

407

420

Fristående annan kommun

43

46

53

52

Fristående egen kommun

11

10

11

10

Kommunal annan kommun

276

263

251

245

Kommunal egen kommun

51

66

82

104

Region annan kommun

2

2

4

8

Region egen kommun

12

10

7

Gymnasieskola

Källa: Procapita/Hypergene snitt mars och oktober

Analys: Gymnasieungdomarna har blivit fler under året. Mycket beroende på de många
nyanlända ensamkommande barnen som går på vårt eget IM-program. Antalet elever i egna
kommunala verksamheter har ökat med 22 elever mellan år 2015 och 2016. Sedan år 2013
har elevtalet fördubblats.

Kvalitet och resultat i gymnasieskolan
Titel

2014

2015

2016

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)
66,1
67,9
67,2
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%)
63,9
77,4
74,2
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)
80,4
85,4
81,4
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
71,9
74,1
Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%)
68,9
77,4
Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)
82,4
90,2
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel (%)
71,9
76,8
71,3
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)
81,0
83,0
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel43,0
(%)
46,4
50,0
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, yrkesprogram hemkommun,
19,7
andel
32,1 (%) 43,5
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande
78,4program
85,4
hemkommun,
79,1 andel (%)
Källa: Kolada

Analys: Genomströmningen från gymnasiet har inte förändrats nämnvärt de senaste åren.
Någon förbättring kan skönjas. Vi ligger på ett medel jämfört med resten av landet. Bättre
samarbete med andra gymnasieskolor utanför kommunen gör att man tidigare kan fånga upp
skoltrötta elever och motivera dem till fortsatta studier och därmed minska avhoppen. Nya
satsningar är på gång för att få gymnasieungdomar att fortsätta studera på högskola.
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Kvalitet och resultat i grundskola
Titel
2013
2014
2015
2016
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)
73,6
69,6
74,5
64,2
Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)
204,0
203,0
Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (16 ämnen)
193,8
195,7
197,7
196,2
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
86,8
84,8
84,0
78,9
Elever i åk. 9 som är behöriga till estetiska programmet, hemkommun, andel (%)
86,8
83,0
82,1
78,0
Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun,82,6
andel (%)80,4
79,2
68,8
Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen, hemkommun, andel (%)
83,5
78,6
77,4
71,6
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun,56genomsnittlig
58 andel62(%)
66
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk,
61
hemkommun,
61
76 andel (%)
71
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel
52(%)
56
49
62

Källa: Kolada

Analys: Det röda indikerar att Munkedals kommun ligger bland de sämre kommunerna i
Sverige vad det gäller uppnådda kunskapskrav. Trenden går åt fel håll. Antalet elever i årskurs
9 som inte uppnår kunskapskraven är enbart 64,2%. Meritvärdet fortsätter också att gå nedåt.
Nya satsningar på Läslyft i de lägre årskurserna ska ge resultat framgent men har inte hunnit
slå igenom för årskurs 3 ännu.

Källa: Skolverket

Analys: Även för våra elever i årskurs 6 har betygen blivit något sämre vilket är oroande. Nya
processer är igång för att utveckla skola och undervisning så att vi kan förbättra
måluppfyllelsen.

1.7 Övrig uppföljning
1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljö
Inom sektorn genomförs systematiskt arbetsmiljöarbete på alla enheter. Arbetsmiljön hanteras
på medarbetarsamtal, APT, LOKSAM, central samverkan, elev- och personalenkäter samt
skyddsronder.
Arbetsmiljön har varit ansträngd p.g.a. att antal elever ökat markant och det har varit svårt att
rekrytera personal. Skolornas lokaler är inte ändamålsenliga eller anpassade för en sådan
elevökning eller för modern pedagogik. Saknar även arbetsplatser för lärare.
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Kunskapens hus (kommunens gymnasieutbildning, IM-programmen, SFI och
vuxenutbildningar) har haft en oerhört pressad situation i samband med flytt till nya lokaler.
Detta har förbättrat förutsättningarna avsevärt men osäkerheten om att få bli kvar i lokalerna
har varit pressande. Det stora antalet ensamkommande och deras situation har också varit
ansträngande. Företagshälsovården har stöttat personalen med handledning.
Inom förskoleorganisationen har arbetsmiljön varit ansträngd för chefer, administratörer och
pedagogisk personal utifrån att det varit svårt att rekrytera personal och också här har
lokalerna inte räckt till. På en av förskolorna har en arbetsmiljökartläggning genomförts av
företagshälsovården i syfte att förbättra arbetsmiljön.
Under året har chefer och skyddsombud genomgått utbildning om den nya AFS 2015:4 samt
om samverkansavtalet.

Medarbetare
Personalstruktur
Antal anställda 2016

Kvinnor

Män

Totalt

Tillsvidare

259

52

311

Visstid

48

18

66

Totalt

307

70

377

Tillsvidare

244

40

284

Visstid

43

10

44

Totalt

287

50

337

Antal anställda 2015

Statistiken visar antal tillsvidareanställda samt visstidsanställda vid årets slut, timavlönade ej
medräknade hämtat från Hypergene december.
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Analys: Övervägande delen av personalen inom sektor Barn och Utbildning arbetar inom skoloch barnomsorgen. Personalstyrkan kommer att behöva ökas ytterligare då vi ser att till
hösten kommer barnen i förskolan och eleverna i de lägre årskurserna att bli än fler än vad de
är idag. Enligt prognosen är det bara en person som blir ålderspensionär under året men det
kan ändå betyda att fler tar ut tidigare pension så vi måste vara beredda på fler
nyanställningar.
Medarbetarna inom sektorn består till övervägande del av kvinnor. Undantaget är enheten
Kunskapens hus som har en jämn fördelning mellan könen och åldrar.
Med anledning av svårigheter att anställa behörig personal inom framför allt förskolornas
verksamheter har sektorn många visstidsanställningar. Medelåldern inom förskolorna är ca 45
år.
Under året har det inom sektorn anställts ett stort antal medarbetare med utländsk härkomst.

Ohälsa
Nyckeltal ohälsa

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%)

Utfall 2015

Utfall 2016

6.40%

6.94%

Inom Barn och Utbildning har sjuktalen minskat inom flertalet enheter men inom andra har
sjuktalet ökat markant. Med anledning av flera långtidssjukskrivningar och svårigheter att
rekrytera behöriga ersättare har belastningen varit ansträngd i synnerhet på vissa enheter. Att
ofta introducera vikarier och samtidigt hantera sitt grunduppdrag är slitsamt och resulterar i
fler sjukskrivningar.

Jämställdhet
Jämställdhet är ett utvecklingsområde då sektorn övervägande består av kvinnliga
medarbetare. Jämställdhet är en viktig aspekt som ska ingå i alla beslut och planeringar vad
gäller både personal och elever. Skolan ska arbeta så att val kan göras oavsett kön.
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Inom Kunskapens hus är det mer jämn fördelning. Behovet av olika kompetenser på enheterna
har medfört att andelen manliga medarbetare har ökat något.
Lön och arbetsvillkor är jämnt fördelade mellan könen utifrån kompetens och uppdrag. Lika
rättigheter och möjligheter eftersträvas alltid oavsett ålder, kön, religion m.m. Vid rekrytering
och i lönerevisioner antas jämställdhetsfokus. Verksamheterna följer centrala
överenskommelser om jämställdhetsarbete.

1.7.2 Intern kontroll
Sektorn har haft tre kontrollområden för internkontroll.

1. Anmälan om kränkande behandling till huvudman. Nya rutiner är upprättade och
nya blanketter framtagna som ska användas på samtliga enheter.
2. Införande av enhetliga blanketter för beslut. Samtliga blanketter har reviderats
och uppdaterats och är nu tillgängliga för alla anställda i kommunens blankettarkiv.
3. Delegationsbeslut rapporteras till huvudman. Sektorchef träffar enhetscheferna
varje vecka under läsåret. Då tas aktuella händelser upp och protokollförs.
Brandskyddskontroller och brandövningar har gjorts på samtliga förskolor och skolor.
Det har också förts in i Zu Casa vilket är kommunens digitala verktyg för detta.

1.7.3 Kvalitetsredovisning
Hänvisar till Barn och Utbildnings systematiska kvalitetsarbete som kan granskas på hemsidan.
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Dnr KS 2016-192
Bilaga 5

Omsorg
Bokslut 2016

Sektorschef: Rickard Persson

1.1 Verksamhetsbeskrivning
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Sektor omsorg är en ny organisation sen 2016-02-01 och samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg,
Individ och familjeomsorg och Stöd under sig. Sektorns primära uppdrag är att ta ett samlat grepp
kring de utmaningar socialtjänsten står inför och lever med.
Avdelning Individ och familjeomsorg.
Avdelningen samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL (socialtjänstlagen),
familjebehandling och missbruksvård samt verksamhet i samverkan med primärvård såsom
ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen har även sen årsskiftet en enhet som arbetar med
myndighetsfrågor gällande integration. 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.
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. Biståndsenheten och bemanningsenheten
ingick tidigare i avdelningen men ligger numer direkt under sektorchefen i sektor Omsorg respektive
kommunchef.

1.2 Viktiga händelser
Sektorerna Stöd och Vård- och äldreomsorg slås ihop och bildar sektor Omsorg. Tre avdelningar och en
ny enhet bildas i sektorn. Avdelningarna och dess ansvar redovisas i verksamhetsbeskrivningen. Den
enhet som bildas är Integrationsenheten. Enheten ansvar för det övergripande integrationsarbetet och
omsorgen för BuV (barn utan vårdnadshavare). Enheten är placerad i avdelning Stöd.
Sektorn tog över myndighetsutövningen kring de ensamkommande barnen från Tanumsteamet vilket
har varit en utmaning under 2016. En stor mängd barn med betydande behov, få socialsekreterare och
inga klara rutiner eller riktlinjer. De ärenden som togs över hade tydliga brister i handläggningen, vilket
sektorn ägnat 2016 till att reda upp i. Arbetet med övertagande är fortfarande inte helt klart. En del av
utmaningen har varit att följa med i beslut som gränsbevakning, asylprocesser, Migrationsverkets
ersättningsnivåer etc.
I början av maj 2016 startade verksamheten Barnkullens öppenvårdsverksamhet. De har efter
sommaren tagit emot en familj för observationer till utredning istället för placering på institution samt
tagit över behandling av en familj som var på institution under sommaren. Ytterligare två
familjebehandlare började under hösten vilket skapar en större beredskap med arbete på hemmaplan.
Familjebehandlarna har i dagsläget ett stort tryck på insatser.
Munkedals kommun startade upp projektet långvariga försörjningsstödstagare den 1 februari 2016.
Projektet har sedan 1 februari avslutat 20 stycken hushåll från försörjningsstödet.
Lysekil kommun sade upp avtalet med Budget och skuldrådgivning (BUS) i samband med att deras
socialsekreterare sade upp sig i augusti 2016. Sektorn har sen dess införlivat BUS verksamheten i
sektorn. Från den 1 december ligger BUS under socialtjänstlagen.
Ytterligare ett avtal sades upp från Lysekils sida under 2016. En ny verksamhet var därför tvungen att
starta upp och i oktober anställdes en familjerättssekreterare. Sektorn delar tjänsten med Sotenäs
kommun i ett samarbete mellan kommunerna.
Sektorn har påbörjat arbetet med att verkställa beslut på hemmaplan, sk hemmaplanslösningar.
Framförallt gäller detta korttidstillsyn (stöd och avlastning) enligt LSS (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade). Sektorn har även öppnat upp tre platser inom särskilt boende enligt LSS, vilket har
möjliggjort att påbörja verkställdhet på hemmaplan för två av våra köpta plaster. Den tredje platsen
har belagts efter ett nytt beslut.
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Antalet nya ensamkommande barn som har behov av stöd har avtagit vilket har gjort det möjligt för
sektorn att återhämta sig något och därmed planera framåt inför de förslagen på nya
ersättningsnivåerna. Sektorn har påbörjat en omstrukturering för att möta framtida behov och riktlinjer
inom integration och BuV (barn utan vårdnadshavare) .En direkt effekt av detta har varit att ett HVB
(hem för vård och boende) stängt och två nya HVB samt ett stödboende har öppnat. Detta har
samtidigt medfört att den anmärkningen som IVO (inspektionen för vård och omsorg) hade 2015 är
åtgärdad. Inom övrig integration har en nya plattformar och mötesplatser etablerats vilket skapar nya
möjligheter för människor att mötas och komma in i samhället.
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut om att förändra boendestrukturen inom äldreomsorgen
överklagades till förvaltningsrätten och processen i sektorn har därför avstannat i väntan på att
kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan. Sektorn har haft flera lägenheter som inte varit belagda
på äldreboendena under och har försökt att på bästa sätt hantera boendeplatser och ekonomi på ett
ansvarsfullt sätt. Behovet är stort av en boendemiljö som är lämpliga för personer med
demenssjukdom och för att skapa fler anpassade boendeplatser har det skett en omfördelning och
omflyttning. Vässjegården har vid ingången till 2017 endast 11 vård- och omsorgsplatser.
Korttidsenheten har flyttat till Dinglegården och på Violen finns nu 11 anpassade vård- och
omsorgsplatser. I samband med att boendeplatserna anpassats har behovet av personal minskat och
en omflyttning av personal är genomförd. Ingen personal har varslats men flera har fått andra
placeringar.
Beslut har fattats om att organisatoriskt flytta bemanningsenheten från sektorn till en
kommunövergripande nivå. Syftet är att stärka bemanningsenhetens ställning, skapa bättre
förutsättningar för ett mer strategiskt arbete med bemanningsfrågor samt möjlighet att utöka enhetens
uppdrag med kost, städ, förskola etc.
Regeringen fattade under våren 2015 beslut om att införa ett stimulansbidrag under 2015 - 2018 för
att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Syftet med satsningen är att skapa ökad trygghet och
kvalitet genom att öka bemanningen inom kommunalt finansierad vård och omsorg. För Munkedals
kommun var tilldelningen 2 592 000 kr för 2016. Stimulansmedlen har använts till att stärka upp
bemanning där behov funnits och för att skapa fler aktiviteter för brukarna i hemtjänsten.
Äldreomsorgen i Munkedals kommun har återigen fått mycket fina resultat i brukarundersökningen där
hemtjänsten hamnar som nr 7 i rankingen för hela Sverige. Munkedals kommun har fått mycket positiv
uppmärksamhet, dels för det fina resultatet i hemtjänsten men framförallt uppmärksammas att
hemtjänsten lagar mat i hemmet. Hemtjänsten har tagit emot många studiebesök och blivit inbjudna
till flera kommuner för att berätta om arbetet. Även utvecklandet av seniornätverket har
uppmärksammats. I somras var Äldreminister Åsa Regnér på besök för att höra hur kommunen arbetar
med äldreomsorgen. Sektorn hart blivit inbjuden och ombedda att hålla ett seminarium om "matlagning
i hemmet" på Äldreomsorgsdagarna i Stockholm 2017.
Köket på Sörbygården flyttas över till kostenhetens organisation för en bättre samordning och
kvalitetssäkring.
Flera utbildningsinsatser har genomförts under året. gymnasievalidering, handledarutbildning och
enstaka föreläsningar och kurser.

1.3 Ekonomi
Sektorns resultat för året visar på ett minimalt underskott. Det är framförallt de externa intäkterna från
migrationsverket som gör att sektorns resultat visar i positiv riktning. Ersättningarna för
integrationsarbetet som sektorn eftersökt har varit svåra att förutse och följa då både myndigheter och
kommuner inte varit beredda på den verksamhetsutökning som skett. Sektorn har under året mer än
dubblat sina intäkter i verksamheten riktad till BuV (barn utan vårdnadshavare) och övrig integration
samtidigt som sektorn inte har hunnit upprätta verksamhet i den omfattning som krävts. Detta innebär
att sektorn bedrivit omsorg för gruppen som intäkterna varit menade för till en låg kostnad. Det har
inte varit sektorns intention utan är ett resultat av att sektorn inte hunnit med i den snabba
utvecklingen som skett. Det ska tilläggas att förutsättningarna för att bedriva omsorg i form av HVB
(hem för vård och boende) för BuV har varit goda. Sektorn har inte behövt använda intäkterna till att
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hyra dyra moduler eller andra kostnadskrävande åtgärder. Dock har prognoser påverkats av dessa
osäkerhetsfaktorer.

1.3.1 Driftsredovisning
Resultaträkning (mnkr)
Utfall
2015
Verksamhetens intäkter

Utfall
2016

Resultat

Årsbudget 2016

2016

73,52

123,67

85,62

38,05

Verksamhetens kostnader

-307,14

-347,33

-309,16

-38,17

Nettokostnader

-233,62

-223,66

-223,54

-0,12

Kommunbidrag

209,81

224,84

224,84

0,00

Resultat efter
kommunbidrag

-23,81

1,18

1,29

-0,11

-1,75

-1,29

-1,29

0,00

-25,57

-0,11

0,00

-0,11

Kapitalkostnader
Årets resultat

Sammanställning av sektorns avdelningar (mnkr)

Sektor
Omsorg

2014

2015

Utfall helår Utfall helår
(mnkr)
(mnkr)
Äldreomsorgen
123, 10
134, 14
Stöd
50, 82
49, 65
IFO
40, 26
51, 58
Totaler
214, 18
235, 38

2016
Utfall jandec
(mnkr)
134, 50
34, 45
56, 00
224, 95

2016
Budget
(mnkr)
130, 43
52, 60
41, 81
224, 84

2016
Diff Budget
vs Utfall
(mnkr)
-4, 07
18, 15
-14, 20
-0,11

Avdelning Stöd
Verksamhet
Stöd

Boende enligt LSS samt
övrig LSS
INTEGRATION 07-09
AME
GEM. KOSTN. STÖD
Övrigt
Totaler

2014

2015

2016

2016

2016
Diff
Budget vs
Utfall

Utfall
helår

Utfall
helår

Utfall helår

Budget

(Mnkr)

(Mnkr)

(Mnkr)

(Mnkr)

(Mnkr)

36,95
-1,30
2,51
1,56
11,10

38,93
-4,68
2,36
1,69
11,34

38,22
-19,19
2,47
3,56
9,40

38,24
0,49
2,55
0,84
10,48

0,02
19,68
0,09
-2,72
1,08

50,82

49,65

34,45

52,60

18,15

Resultatet återspeglar de intäkter staten bidrar med när det gäller integration och barn utan
vårdnadshavare även om en del är ökat kommunbidrag för enskilda insatser, främst inom
Arbetsmarknadsenheten och inom särskilt boenden enligt LSS.
Hela integration är en ny enhet vilket har medfört att vissa processer, främst mötesplatser och andra
integrationsfrämjande insatser har tagit längre tid att påbörja. Området är komplext och nya riktlinjer
kommer snabbt vilket innebär att avdelningens utmaning är att skapa en trygg grundplattform. En del
av överskottet inom enheten är en följd av att enheten är nykonstruerad vilket gjort att vissa tjänster
inte har tillsats. Enheten har arbetat med att titta över vilka tjänster och befattningar som behövs inom
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de olika områdena, och innan den analysen varit helt genomförd har dessa tjänster vakanshållits. Men
framförallt är det intäkterna som inte stått i paritet med kostnaderna för att bedriva verksamheten.
Anledningen är att avdelningen inte hunnit växa i den takt som behov och ersättningar växt fram.
En effektivisering som inte är genomförd inom avdelningen är orsaken till den negativa utvecklingen
under posten gemensamma kostnader Stöd. Målet var att minska tjänster inom LSS och samtidigt ta
hem två köpta platser genom att påbörja verkställdhet på hemmaplan. Det har inte varit möjligt att
verkställa båda dessa besparingar. Avdelningen har fått utökade beslut inom särskilda boenden och
genomfört dessa utan några kostnadsökningar, det har dock inte varit möjligt att minska bemanningen
i samband med hemtagning av beslut.
Varje enhet har arbetat för att effektivisera arbetet och arbetsmetoder för att på så sätt undvika
kostsamma lösningar. Metoderna har skapat ett lugn i brukargrupperna vilket inneburet mindre
personalresurser. Det har medfört att avdelningen har kunnat undvika dyrare personallösningar,
externa placeringar och en nyttjandemaximering har skett av de ytor som stått till avdelningens
förfogande, anpassning har skett av boendena för att kunna ta emot fler omsorgstagare utan att öka
utfallet.

Avdelning IFO
Verksamhet

2014

2015

2016

2016

2016

Individ- och
familjeomsorgen

Utfall
helår

Utfall
helår

Utfall helår

Budget

8

11,3

13,73

14,4

0,64

Försörjningsstöd

7,7

7,6

7,29

7

-0,25

Institutionsvård vuxen

1,8

2,6

2,93

1,2

-1,73

Institutionsvård barn

8,7

16,2

11,91

7,5

-4,41

Familjehemsvård barn

8,2

8,6

14,57

7,5

-7,12

Övrigt

5,9

5,2

5,58

4,3

-1,33

40,30

51,50

56,00

41,90

-14,20

Budgetavvikelse

(mnkr)
Kontor

Totaler

Avdelningen har under 2016 tagit över myndighetsutövningen för barn utan vårdnadshavare vilket har
genererar i mer kostnader samtidigt som det inbringat mer intäkter. Avdelningen har inte lyckats att
stanna av den negativa kostnadsutveckling som pågått under ett par år. Nettokostnadsutvecklingen
hamnar på ca 1,2 milj vilket dock är en tydlig förbättring gentemot tidigare år.
De ökade kostnaderna 2016 beror återigen på fler placeringar av barn och unga. I genomsnitt har 3.5
fler barn (jämfört med 2015) haft behov av att vara placerad i någon form av boende. Med en
genomsnittligplaceringskostnad på ca 2100/dygn möter det upp den ökning som avdelningen har haft
under 2016. Avdelningens främsta utmaning är att arbeta effektivt för att få föräldrar att klara av att ta
sitt föräldraansvar igen. Det är på så sätt avdelningen kan minska sina kostnader för placeringar.
Avdelningen har under 2016 förändrat strukturen på boendeplaceringarna och på så sätt sänkt den
genomsnittliga dygnskostnaden, men det har inte hjälpt när antalet har ökat. Vi har också placerat
flera små barn där familjehemmet även fått inkomstbortfall.
Individuella öppna insatser har en ökad kostnad på grund av att avdelningen har startat upp
Barnkullens öppenvårdsverksamhet under 2016. Dock har inte verksamheten gett ett synligt resultat
på placeringskostnaderna men verksamheten arbetar proaktivt för att förhindra placeringar på enskilda
barn och hela familjeplaceringar. Arbetet måste ske långsiktigt men problemet är att vi står med
dubbla kostnader just nu, de proaktiva arbetet och det reaktiva. Avdelningen kommer att ha den
dubbla problematiken även 2017 under tiden som ett förändrat arbetssätt implementeras.
Kostnaden för vuxna på institution har ökat under 2016 på grund av fler placeringar därav ett par med
vård enligt LVM på SiS som har en mycket hög dygnskostnad. En restriktivare bedömning har sen sista
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kvartalet tryckt ner kostnaderna jämfört med i början av året. Fortsätter denna tendens kommer
kostnaderna ligga inom ram till nästa år.

Avdelning ÄO
Verksamhet
Äldreomsorg

Hemtjänsten
Hemsjukvården
Korttidsboende
Dagligverksamhet
Särskilt boende
Öppen verksamhet
Gemensamma
Totaler

2014

2015

2016

2016

2016
Diff
Budget vs
Budget
Utfall
(Mnkr)
(Mnkr)

Utfall
helår
(Mnkr)

Utfall
helår
(Mnkr)

Utfall
helår
(Mnkr)

46,42
16,05
3,38
1,87
47,16
0,61
7,62

48,29
17,09
3,10
1,93
55,45
0,43
7,84

48,69
16,55
3,27
1,93
55,50
0,46
8,10

42,57
16,90
3,68
2,12
55,49
0,46
9,22

-6,11
0,35
0,40
0,19
-0,02
-0,01
1,12

124,10

134,14

134,50

130,43

-4,07

Resultatet för hela Vård och äldreomsorg visar ett underskott med -4,070 tkr jämfört med budget.
Kostnaderna har ökat med totalt 1,13 tkr jämfört med 2015 vilket är en låg procentuell siffra gentemot
förväntad kostnadsutveckling. Avdelningen har genomfört effektiviseringar och anpassningar för att
sänka utfallet i lön och i stor utsträckning lyckats. Jämfört med förra årets utfall skiljer det ca 3 mnkr.
Det är dock personalkostnaderna som utgör det största underskottet i ordinärt boende och i VoB (vård
och omsorgsboende).
Orsaken till underskottet i hemtjänsten är till största delen att inte kommunbidraget täcker den
verkställda tiden. Hemtjänsten verkställer 97896 timmar av de beviljade 106184 timmarna men
budgeten för beviljade timmar sträcker sig bara till 83106 timmar. Det beror också på ökad
sjukfrånvaro, mertid och att personalen i hemtjänsten utför andra uppgifter som inte räknas in i
hemtjänsttiden, tex boendestödsinsatser, installerar och åtgärdar larm, dubbelbemanning på grund av
arbetsmiljöskäl, utbildning mm. Avdelningen ska under 2017 försöka registrera denna tid så att den går
att analysera bättre. Processen att stanna av kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten har gett positiv
effekt. Hemtjänsten har genomfört förändringar i arbetssättet och försökt att hitta nya vägar att nå ett
bättre kostnadsresultat. Under 2016 har de verkställda timmarna minskat med ca 1000 timmar i vilket
en förväntad kostnadsminskning ligger på ca 400 tkr. Dock har avdelningen minskat kostnaderna med
ca 1,5 mnkr enligt förväntad kostnadsutveckling på 3%
Vård och omsorgsboendena har ökat bemanningen natt med en person vilket motsvarar ca 1,92
årsarbetare. Den ökade nattbemanningen liksom en personalförstärkning för att utföra mer sociala
aktiviteter har finansierats genom statliga stimulansmedel och kompenserar därför kostnaderna med ca
2.6 mnkr. Avdelningen kommer att rekvirera stimulansmedel även 2017.
Hemsjukvården har minskat sina kostnader jämfört med föregående år, trots löneökningar. De har
halverat kostnaderna för vikarier och sänkt kostnader för mertid. Det beror dels på en effektivisering
och stabilisering i organisation och arbetssätt. Annan förklaring är att det inte funnits personal att få
tag på. I år har det gått jämt ut men det finns en oro för att rekryteringsproblematiken kan påverka
kostnaderna i negativ riktning istället
Kommunen inte haft något betalningsansvar för utskrivningsklara från sjukhuset. Det beror på att vi
har haft lediga lägenheter på vård och omsorgsboendena. Programvara i Magna Cura har inte
installerats som planerats på grund av förhandlingar med leverantören vilket inneburit lägre drifts- och
supportkostnader. Kostnader för utbildningsinsatser har till största del finansierats av olika
stimulansbidrag och projektmedel och har därför inte belastat VO:s utbildningsbudget.
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Sammantaget har avdelningen sänkt sina kostnader om vi lyfter in förväntad kostnadsutveckling för
avdelningen. Under 2017 kommer avdelningen lägga fokus på att kostnaderna går in på rätt
verksamhet. Detta är nödvändigt inför resursfördelningsmodellen som träder i kraft 2018.

1.3.2 Investeringar
Investeringsredovisning (mnkr)
Utfall

Årsbudget
2016

2016
2308 ÄO ARBETSTEKN
HJÄLPMEDEL
2325 ÄO-GEM
INVENTARIER
2333 GEM INVENTARIER
ÄO

0,13

Tilläggsbudget
2016

0,15

Budget
tot
2016

Avvikelse

0,15

0,00

till 2017
0,02

0,00
0,85

0,65

1,50

1,55

1,46

2335 ÄO LARM

0,10

0,03

0,13

0,13

0,13

2336 Inv MuSoLy Magna
Cura

0,10

0,30

0,40

0,40

0,40

1,20

0,98

2,18

2,10

2,01

Summa Alla projekt

-0,05

0,02

Äskande

0,08

På grund av förändringar i organisation samt sjukfrånvaro har inte de planerade investeringsprojekten
blivit genomförda. Det är däremot på sikt nödvändiga investeringar.
2333: I samband med omstrukturering i äldreomsorgen, flytt av rehabverksamheten och ombyggnad
på Allégården kommer det vara nödvändigt med att investera i div möbler, läkemedelsskåp, nyckelskåp
och annan inredning. Planeringsarbetet är påbörjat hösten 2016 och de kvarvarande medlen kommer
behövas 2017.

2335: Det behöver göras kompletteringar i larmsystemen på flera enheter. Det är dörrlarm,
passagelarm samt så kallade hotellås, en åtgärd enligt målsättning 2016-2018 om att förbättra och
skapa en tryggare miljö för personer med demenssjukdom. Investeringen får göras i takt med den
pågående och planerade strukturförändringen av kommunens äldreboende.
2336: På grund av förhandlingar med leverantör som inte kunnat leverera de delar/moduler enligt
kravlista har inte investeringarna blivit gjorda 2016. Det pågår fortfarande förhandlingar med
leverantör och jurist är inkopplad. Förändringar i lagstiftning och nationella krav kräver kompletteringar
och förändringar i verksamhetssystemet inom såväl ÄO, Stöd som IFO.

1.3.3 Kostnads- och intäktsutveckling
Kostnadsutveckling (mnkr)
Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2014

2015

2016

Bidrag

-15,56

-15,46

-15,85

Köp av huvudverksamhet

-35,2

-48,36

-50,08

Personalkostnader (enbart lönekostnader)

-202,37

-219,78

-247,21

Lokal- och markhyror

-1,02

-1,42

-2,02

Bränsle, energi, vatten

-0,05

-0,09

-0,08

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

-6,16

-5,88

-8,14

Konsultkostnader

-1,86

-3,66

-5,76

Kapitalkostnader

-1,58

-1,75

-1,29

Övriga kostnader

-12,66

-12,49

-18,19

-276,48

-308,88

-348,60

Summa Kostnadsutveckling
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Den tillströmningen av människor i nöd har fört med sig en kraftig kostnadsutveckling i sektorn.
Verksamheter som HVB hem, Barnkullen och integrationsenhet (både myndighet och verkställighet) har
startat upp under året. Placeringskostnader för BuV och konsultkostnader för myndighet integration är
ytterligare en faktor som har haft en tydlig påverkan på kostnaderna. Löneökningskostnaderna är en
post som blir betydande i sektorn då det är en stor och personaldrivande sektor. Under övriga
kostnader påverkar ombyggnationen för HVB hemmen och hyran för dessa.
Intäktsutveckling (mnkr)
Jan - Dec

Jan - Dec

2014
Externa intäkter

Jan - Dec

2015

2016

58,76

71,64

121,96

3,56

3,82

4,32

- Bidrag

33,33

48,94

99,37

- Övriga intäkter

21,88

18,89

18,28

Interna intäkter

3,56

1,87

1,71

Kommunbidrag

196,20

209,81

224,82

258,51

283,33

348,49

- Taxor och
avgifter

Summa
intäktsutveckling

Det är de statliga ersättningarna och det ökade kommunbidraget som står för den markanta
intäktsökning som skett under 2016. Framförallt är det ersättningarna för arbetet med barn som flytt
till Sverige.

1.4 Måluppfyllelse

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och
framåt.
3.5 Resultatmål Stöd/IFO: Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån sina
specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ för att nå en god
livskvalité
Status: Helt uppfyllt
Trend: Ökad
Samverkan har ökat genom att fler tvärprofessionella möten har skett inom avdelningens samtliga
områden. Möten mellan olika professioner, organisationer och enheter har skett för att samverka kring
uppdrag eller den enskildes behov. Under året har multiprofessionella teamet startat upp, DUA arbetet
har intensiverats. Integration har skapat fler plattformer för att öka samverkan, där
integrationsgruppen är den största. Integrationsgruppen är ett uppdrag från kommunchef, där alla
berörda kommunala förvaltningsdelar medverkar för att skapa en god integration.
En mall för en SIP (samordnad individuell plan) har tagits fram. Ett informationsmaterial håller på att
färdigställas. Detta i form av en broschyr som kommer att innehålla information om vad en SIP är och
rätten till att begära det samma. I samtliga beslut som skickas till brukare finns det information om
SIP.
Det har utarbetats en plan på gemensamma mötesplatser, konsultation och gemensamma utbildningar.
Samverkan kring individer med långvarigt försörjningsstöd har utvecklats under året genom intensivare
kontakter med andra aktörer så som primärvård, psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Utfall
2016

Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att kunna
begära en individuell plan

100.00%
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Mål 2016

100.00%

3.6 Resultatmål Stöd: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk utbildning
inom vuxenutbildningen.
Status: Ej utvärderad
Trend: Inget värde angivet
Målet berör sektor omsorg genom att det sker samverkan med skolan kring målgruppen. Däremot är
det skolan som erbjuder kompensatorisk utbildning, och målet redovisas därför där. Sektorn har skapat
möjligheter för att medarbetaren skall kunna validera, fortbilda sig. Det har varit riktat emot en bredare
målgrupp, men även innefattat personer mellan 20-24 år. Ett bredare samarbete med den kommunala
vuxenskolan har medfört att allt fler av sektorns ungdomar fått möjligheten till att studera vidare efter
att grundstudierna är avklarade.
Utfall
2016

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder

100,00%

Mål 2016

100.00%

3.7 Resultatmål IFO: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i syfte att
förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och förhindra eller senarelägga mer omfattande
insatser
Status: Delvis uppfyllt
En strukturförändring i placeringsformen för barn har genomförts. Det innebär att placeringarna sker i
större utsträckning i familjehem istället för på institution. Genom att växla placeringar från institution
till familjehem ökar vi möjligheterna för att arbeta med den unga på hemmaplan eller i en naturlig
miljö. Det skapar fler möjligheter till en lyckad återförening eller andra åtgärder som möjliggör för den
unga att få en positiv livsutveckling. Barnkullen öppnade upp i början av sommaren och skapar
möjligheten att kunna arbeta med familjer på plats och därmed förhindra både lidande och kostnader
för sektorn. Antalet barn i placering har dock ökat med 3.5 st genomsnitt jämfört med 2015 och det är
anledningen till dygnsutfallet.
En omstrukturering har skett inom kommunens HVB-hem, vilket inneburit att nya verksamheter har
startats upp. Idag finns det både HVB-hem och stödboenden. Dessa verksamheter möjliggör
verkställdhet på hemmaplan, i närmiljö, och motverkar placeringar och nyttjade av externa aktörer.
Antalet hushåll som under året varit aktuell för ekonomiskt bistånd har ökat under året vilket är en
direkt koppling till migrationen. Det är samma anledning till att barn som ingår i familjer med
ekonomiskt bistånd ökat. Kostnaderna för försörjningsstöd (exkl migration) har minskat och tendensen
att unga vuxna med ekonomiskt bistånd sjunker är glädjande.
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Utfall
2016

Mål 2016

Färre barn och ungdomar får dygnsvård utanför hemmet/antal dygn

6108

4 300

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd l

238

200

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)

6,09%

4.50%

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)

5,46%

8.00%

4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får de
stöd som behövs, när det behövs utifrån behov.
4.1 Resultatmål ÄO: Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det ökade behovet av
stöd och boende för personer med demenssjukdom.
Status: Helt uppfyllt
Det pågår ett arbete att förändra boendestrukturen för en bättre anpassad boendemiljö. Att lämna
dåligt anpassade boendemiljöer skapar nya möjligheter att effektivt bemanna och utföra det komplexa
arbetet. En ombyggnation planeras på Allégården och korttidsenheten har flyttat från Allégården till
Dinglegården vilket har genererat fler lägenheter anpassade för personer med demenssjukdom.
Mindre och möjliga åtgärder såsom färgsättning, larmutveckling mm sker kontinuerligt i befintliga
bostäder och boenden.
Utbildning och kunskapen hos våra medarbetare är hög. Demens ABC är numer en del i de nyanställdas
introduktion, denna utbildning ska vara genomförd inom sex månader efter att anställning påbörjats. I
kommunen finns en demenssjuksköterska och demensombud finns inom samtliga enheter inom vårdoch äldreomsorgen. Professionerna har utökade kunskaper i problematiken och är i uppstart av att
bilda interna och externa nätverk där syftet är att förbättra livssituationen för personer med
demenssjukdom.
Utfall
2016

Mål 2016

Antal miljöanpassningar

6

5

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

81.00%

80.00%

Andel personal med eftergymnasial demensutbildning

47.00%

50.00%

Andel tills vidareanställd personal som genomfört demens ABC

100.00%

100.00%

4.2. Resultatmål ÄO: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån handlingsplanen och ska
byggas upp i samarbete med kommunens verksamheter, Närhälsan och
frivilligorganisationer
Status: Helt uppfyllt
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Anhörig- och frivilligcafé är öppet en dag i veckan och drivs av hälsosamordnare tillsammans med
frivilliga. Anhörigsamordnare informerar och har skapat grupper för att stärka anhöriga till närstående
med demensproblematik, tillsammans med sjuksköterska från Närhälsan.
Tre stycken temaföreläsningar/utbildningar har genomförts av sektorn vid sex olika tillfällen.

Utfall
2016

Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare

6

Mål 2016

4

4.3. Resultatmål ÄO: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till en fungerande
samverkan - internt och externt, för att genom detta kunna utveckla äldreomsorgen och
bättre möta äldres olika behov
Status: Helt uppfyllt
Sektorn har haft ordförandeskapet i den lokala närsjukvårdsgruppen. Detta samverkansforum
behandlar de äldres situation utifrån flera olika aspekter. Tillsammans med Närhälsan som tillika haft
vice ordförandeskap samlas olika professioner för att försöka underlätta arbetet i vardagen och på så
sätt utveckla kvalitén hos de direkta berörda.
Lokala seniornätverk har startat upp i Svarteborg, Sörbygden och Munkedal för att bla öka möjlighet till
samverkan med frivilligföreningar. Det finns nätverk för volontärer som vill engagera sig frivilligt inom
äldreomsorgen. På samtliga äldreboenden finns ett samarbete med frivilliga som kommer och har olika
aktiviteter som läsgrupper, promenader, bakning, allsång, underhållning etc. Hemtjänsten arbetar för
att tillsammans med frivilliga för att starta fler mötesplatser, t.ex matlag.
Sektorn har under året arbetat fram tvärprofessionella team internt för att hitta gemensamhetsfrågor.
Typiska framgångsteam här har varit samverkan hemtjänst – Boendestöd.

Utfall
2016

Mål 2016

Återinläggning på sjukhus

Indikatorn
är inte
mätbar.

7.00%

Vistelsedagar på sjukhus efter utskrivningsklar

3

4

Aktiviteter i samverkan med andra kommuner

5

2

4.4 Resultatmål Stöd: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån olika individers
specifika behov.
Status: Helt uppfyllt
Nätverk har byggts ut i verksamheterna och datorer har installerats för att möjliggöra IT-användning
både i gemensamhets utrymmen och enskilda utrymmen. Vidare har utbildningsinsatser utförts för att
öka kunskapen och kunna erbjuda ännu mer individuellt anpassade insatser. Exempel på utbildningar
som medarbetare har genomfört är supportad h kvalité. employment (SE), lågaffektivt bemötande,
autismspektrumstörning och kommunikation. SE är en metod som ger stöd för personer att närma sig
ordinarie arbetsmarknad (anställning) eller arbetsplats (praktik) och lågaffektivt bemötande är ett
förhållningssätt främst riktat mot personer med autism.
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Under maj månad utförde biståndsenheten bedömning av nivåer utifrån nivågrupperingsarbetet från
Public Partner. Under hösten 2016 utfördes tidsstudier för att kunna koppla nivåbedömning till aktuell
tidsåtgång. Parallellt med detta arbete pågår ett arbete på ekonomienheten med kostnadsbedömning
av varje nivå. Detta arbete är pågående och prioriteras under kommande budgetår.
Kvalitetsmåtten implementeras genom bl.a. boendebroschyren där kvalitetsmåtten är beskrivna.
Implementeringsplanen är att broschyren bearbetas i personalgrupper på APT och skickas till alla
boende och gode män.
Utfall
2016

Mål 2016

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng

84,00%

72.00%

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering av stödbehov

1

1

Upprätta förslag till resursfördelning mot nivågruppering sker under 2017

5. Inriktningsmål: Genom dialog och god beredskap möta företagare och
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling
5.7 Resultatmål Stöd: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd
och sysselsättning genom samverkan mellan kommunens olika sektorer.
Status: Helt uppfyllt
I samverkan mellan kommunen och externa arbetsgivare har fler personer fått arbete. Detta syns
dessutom i statistiken kring unga som uppbär ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenhetens har startat
upp DuA projektet (delegationen för unga till arbete) som i samverkan mellan sektorns avdelningar och
Arbetsförmedlingen bidragit till att få ut unga i arbete.

Utfall
2016

Antal OSA-anställningar

9

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal
praktikplatser (KAS)

57

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A.
Börjat arbeta, andel (%)

18,9%

Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie
kommunala verksamheten. (Antal platser)

13

Mål 2016

10

20

10.00%

9

6. Inriktningsmål: Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom
att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur
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6.3 Resultatmål ÄO: Förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett ökat behov
boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg
Status: Helt uppfyllt
Arbetet med att forma en ny struktur för äldreomsorg och äldreboenden är genomförd. En
boendeutredning är presenterad och Kommunstyrelsen har kvar att fatta beslut om lämplig plats för
nytt boende.

Utfall
2016

Påbörjad detaljplan

Sektorn
redovisar
varken
mål eller
utfall

Mål 2016

Sektorn
redovisar
varken
mål eller
utfall

8. Inriktningsmål: Munkedals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
som präglas av gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och
mångfald.
8.2 Resultatmål ÄO: Utveckla och hitta nya rekryteringsvägar in i äldreomsorgen - så att fler
ser vård- och omsorg som ett attraktivt arbetsområde och vill utbilda sig
Status: Delvis uppfyllt
En handledarutbildning för omsorgspersonal har genomförts under hösten tillsammans med sektor barn
och utbildning som stått för innehållet i utbildningen. På detta sätt kan vi möta upp våra nyanställda
och praktikanter på ett positivt sätt och genom det skapa fortsatt intresse för yrket. Sektorn har tagit
emot över 70 praktikanter under året och ser att flera av dessa fortsätter i yrket eller inriktar sig.

Utfall
2016

Minskad introduktionstid

Har ej gått
att mäta

Ökat antal elever/praktikanter

70

Mål 2016

Mål saknas

8.3 Resultatmål ÄO: Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna gemensamt arbeta
för att skapa en god arbetsmiljö och minskad ohälsa
Status: Ej uppfyllt
Samtliga chefer har i uppdrag att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta görs på
arbetsplatsträffar ute på enheterna och på övergripande nivå. Ett försök att skapa
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna inom äldreomsorgen har gjorts. Ett boende har lagt till
teamledare för att skapa bättre gemenskap och sammanhang på enheten. Detta är under uppföljning
och utvärdering sker i avdelningen under 2017.
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Utfall
2016

Mål 2016

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

10,10

8,14%

Andel anställda med adekvat utbildning

97,00%

99.00%

Hemtjänstpersonal inom äldreomsorg som slutat arbeta i hemtjänsten det
senaste året, andel (%)

23,00%

18.00%

Omsorgspersonal inom särskilt boende äldreomsorg som slutat arbeta vid
enheten senaste året, andel (%)

14,00%

18.00%

8.4 Resultatmål Stöd/IFO: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att rekrytera
socialsekreterare/adekvat personal
Status: Delvis uppfyllt
Både Stöd och Individ och familjeomsorgen har sänkt sitt ohälsotal. Det beror delvis på att
avdelningarna har omorganiserat sig och tydligare ledningsstrukturer skapats. En annan anledning är
att avdelningarna har växt kraftigt i samband med migrationen. Nya verksamheter tenderar att ha lägre
ohälsotal. Samtidigt har sektorn har tillsatt en grupp som har i uppdrag att samverka och arbeta med
framtidensrekryteringsutmaningar, en av stolparna i detta arbetet är att marknadsföra kommunen och
de olika enheternas goda arbete. Vid nyrekryteringar och mottagande av elever har
introduktionsarbetet intensiverats, via handledare, för att skapa en sund grogrund för en fortsatt karriär
inom våra yrkesgrupper.
Utfall
2016

Minska ohälsan

7,99

Handlingsplan för rekrytering av socialsekreterare

Antal anställda som genomgått validering eller vidareutbildning

Mål 2016

7.50%

1

45

45

1.5 Framtid
Sektorn står inför en utmanande framtid inom samtliga delar i sektorn. Den sociala omsorgen förväntas
bli mer utmanande och allt mer nyckfull i framtiden. Under 2015 och 2016 fick kommunerna i Sverige
en indikation på hur verksamhet kan uppstå för att i nästa stund planeras för att läggas ner och/eller
ändra inriktning. De snabba omställningarna drabbar den sociala sektorn hårt, både brukare och
finansiellt, därför är utmaningen att bli bättre på att analysera läget och ställa om verksamhet i en
snabbare takt.
Vi lever redan i dag och kommer framgent att bli än mer påverkade och det svåra rekryteringsläget.
Sektorn har många av de yrkesgrupper som är extra utsatta för rekryteringskonkurrens. Redan idag
saknas flera medarbetare och behovet kommer att öka under de närmaste åren, detta samtidigt som
flera av våra medarbetare kommer att gå i pension. Vissa verksamheter kommer att expandera under
de närmaste åren vilket gör att sektorn kommer behöva medarbetare som både har ett stort
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engagemang och hög kompetens. Tidigare år har det varit möjligt att rekrytera via annons och urvalet
har varit stort. Numer 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 sektorns målgrupper.
Sektorn har påbörjat ett internt arbete där en grupp är tillsatt för att arbeta med rekryteringsfrågan.
Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning för inte bara sektorn utan hela kommunen under
flera år framåt. Barn utan vårdnadshavare har minskat men prognoserna gällande övriga människor på
flykt minskar inte. Det kommer att bli viktigt att konstruera plattformar som möjliggör för människor
att komma in på arbetsmarknaden och få möjlighet till självförsörjning i stället för en tillvaro grundad
på våra försäkringssystem. Nya arbetssätt för att hitta möjliga insteg för att nå arbetsmarknaden
behöver utvecklas i samverkan mellan stat och kommun, detta för att kunna etablera nya former av
stöd för personer inom målgruppen. Vi behöver skapa nya arbetsformer i syfte att tydligare kunna
stötta personer med behov av sysselsättning och/eller stödja till ordinarie arbetsmarknad. Vi ser
samtidigt att en kostnadsökning kommer att ske inom området samtidigt som den statliga ersättningen
minskar. Prognoserna som finns idag gör gällande att intäkten från staten inte kommer att täcka den
totala kostnaden som kommunen har för att bedriva grundläggande integrationsarbete. Vi ser även att
våra sociala försäkringssystem påverkas redan nu. De flyktingar som kom tidigt i processen har inte
längre etableringsersättning från staten och kostnaderna kommer med all sannolikhet landa på
kommunerna i form av ökade kostnader för försörjningsstöd. Sektorn har redan gjort vissa
anpassningar men utmaningen ligger i att kunna anpassa verksamheten efter ersättningarna som
staten ger och samtidigt ge den vård och omsorg som krävs.
Det är viktigt att det arbete som påbörjats med att förändra och utveckla boendestrukturen inom
äldreomsorgen fortsätter för att klara framtidens behov. Detta innebär att det blir en kedja av åtgärder
och anpassningar samt en hel del lokal- och personalförändringar i verksamheterna. Men
strukturförändringen i äldreomsorgen handlar inte bara om vård- och omsorgsboende, det handlar även
om att skapa bra och tillgängliga bostäder för äldre som t.ex seniorboende och trygghetsboende men
också fler mötesplatser. Detta är viktigt för att kostnadsdämpa den 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.
Nya rekommendationer från SKL om bemanning: För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på
särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner,
Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för
särskilt boende för äldre. Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara
styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. SKL rekommenderar kommunerna att anta
rekommendationen. Det behövs en bättre genomgång av rekommendationen för att kunna avgöra vad
det skulle ha för betydelse för Munkedal kommuns äldreboende när det gäller bemanning, lokaler,
teknik och ekonomi. Nya riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som är ute på remiss och
förväntas beslutas under hösten 2017, kan komma att påverka hur resursfördelningen bör se ut inom
äldreomsorgen.
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1.6 Övriga nyckeltal
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Antal placerade barn har ökat jämfört med 2015. Svårigheten ligger att få barn tillbaka till sina
vårdnadshavare i större grad än nyplaceringar. Sektorn kommer troligtvis ha denna utmaning även
under 2017 då flertalet av de nya placerade barnen är i låg ålder samtidigt som vi ser få barn och unga
på väg tillbaka till sina vårdnadshavare.

Utbetalt försörjningsstöd har minskat under 2016. Det beror delvis på ett intensifierat arbete med att
inte få fler personer som uppbär försörjningsstöd under lång tid (6 mån). Detta i samband med att fler
unga vuxna med försörjningsstöd tenderar att minska i omfattning.
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De verkställda timmarna enligt Sol ligger på 90% gentemot de beviljade. Den största anledningen till
underskottet i hemtjänsten ligger i de delegerade HSL timmarna. Dessa ökar och anledningen är att det
bedrivs mer HSL i hemmet än tidigare. Myndighetsbesluten har minskat jämfört med 2015 men ligger
fortfarande högt gentemot budget.

Antalet barn utan vårdnadshavare exploderade under 2015 för att stabiliseras på en hög nivå under
2016. Sektorn har aldrig tidigare stått inför utmaningar där det ena kvartalet är så olikt nästa.
Osäkerheten gör att det är svårt för sektorn att få till sina prognoser på ett tillförlitligt sätt. Då
migrationsverket inte heller kunnat leverera rätt prognoser har det lämnats till sektorn att försöka göra
dessa på otydliga grunder. Det är övergripande beslut på statlig nivå som avgör trycket på sektorn i
dessa frågor. 2016 har varit ett år av upphämtning medens 2017 väntas bli ett år av anpassning till
lägre nivåer igen.

1.7 Övrig uppföljning
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1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljö
Många arbetsgrupper har en både fysisk och psykisk påfrestande arbetssituation där det ställs allt
större krav på kunskap och prestation. Fler och nya arbetsuppgifter läggs till inom det befintliga
uppdraget samtidigt som antalet medarbetare i sektorn utökat. Att hantera all teknik och datasystem
kräver introduktion, utbildning och tid, vilket inte alltid finns. Det har blivit ett arbetsmiljöproblem med
system- och IT-strul som skapar mycket stress inom organisationen. Allt från att det saknas tillräckligt
med nätverkstäckning, mobiltäckning, problem i verksamhetssystem, telefoner som inte fungerar till att
det saknas manualer, utbildning och tillräcklig support för att kunna använda systemen på rätt sätt.
Tydligare rutiner för att ta hand om nya medarbetare och introduktion i det alltmer utmanande arbetet
krävs. Flera av verksamheterna har redan utarbetat detta men det krävs ytterligare arbete för att möta
upp problematiken.
Lokaler och trångboddhet har varit och kommer att vara en utmaning framöver. Då Forum inte längre
har plats för nya medarbetare samtidigt som sektorn har växt under 2016 har det påverkat
medarbetarna både fysiskt och psykiskt. Flera medarbetare har inte haft något stadigvarande
kontorsrum och har varit tvungna att flytta runt och dela rum med varandra. Sektorn har tillsammans
med fastighet sett över behovet men det har inte gått att hitta en helhetslösning. Problemet är inte
borta men genom dialog och ett gott arbetsklimat så har man hittat tillfälliga lösningar.
Ett annat område som ökat är upplevda hot- och våldssituationer, framförallt på boende för
demenssjuka där personal ofta utsätts för nyp, slag, kränkningar etc. En del personal har fått utbildning
i lågaffektivt bemötande ett arbete har startat med att se över vilka miljöanpassningar som är möjliga
på boendena. Ett säkerhetsarbete kommer genomföras under 2017 tillsammans med kommunens
säkerhetssamordnare, med fokus på både personalens och brukares säkerhet. Det kommer bland annat
handla om en säker hantering av narkotikaklassade läkemedel, säker bilkörning och bilsäkerhet,
handlingsplaner vid hot- och våldssituationer, överfallslarm, brandsäkerhet etc.
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner inom sektorn. Brister som påtalas med krav på åtgärder
är bla att löpande följa personalens arbetsbelastning, riskbedömningar ska ske vid varje nytillkommen
vårdtagare, bilar som är utrustade för en säker körning. Enhetschefer har fått utbildning i den nya
föreskriften "organisatorisk och psykologisk arbetsmiljö". I februari 2017 kommer chefer och
arbetsplatsombud få utbildning i SAM. Det pågår ständigt ett arbete med att på olika sätt försöka
förbättra arbetssituationen för de anställda och ett särskilt fokus kommer läggas på att upprätta en
handlingsplan med fokus på en hälsosam arbetsplats och ett hållbart ledarskap. Samtliga enheter har
arbetsmiljö som en punkt på varje APT, skyddsronder genomförs en gång per år. Medarbetarsamtal
genomförs minst en gång per år. Tillbud och arbetsskador kommer följs upp på enhetsnivå.
Medarbetarenkäten har analyserats på respektive enhet. Sammantaget kan man se att medarbetare
upplever sitt arbete som meningsfullt och man trivs men att man ofta känner sig stressad och får ingen
tid för reflektion och återhämtning. Det faktum att det blivit allt svårare att rekrytera vikarier till i stort
sett samtliga verksamheter ökar arbetsbelastningen och risk finns för ytterligare en ökad sjukfrånvaro
och en sämre kvalitet i verksamheten.

Medarbetare
I sektorn har timanställningarna minskat och månadsanställningarna ökat vilket är positivt. Vi ser dock
att mertiden ökar på grund av den svåra rekryteringssituationen. Fler medarbetare har valt att gå upp i
sysselsättningsgrad men det är fortfarande få som väljer att arbeta 100% i de personaltäta delarna i
sektorn. Vid strukturförändring gällande medarbetare arbetas det aktivt för att försöka matcha med
önskad sysselsättningsgrad. I sektorn arbetar ca 60% av medarbetarna 100% och ca 10% av
medarbetarna har en sysselsättningsgrad under 74%. Den genomsnittliga arbetsprocenten i de
personaltäta avdelningarna är 88%. Det är har inte skett någon större förändring här jämfört med
2015.
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Ohälsa
Nyckeltal ohälsa

Sektorn har generellt varken förbättrat eller försämrat ohälsotalen jämfört med 2015. Oavsett är det
tydligt att de är allt för höga. Sjuklönekostnaderna har ökat med ca 500tkr (1,4% av totala
lönekostnaderna) vilket går att koppla till verksamhetsutökningarna. Ett arbete inom sektorn måste tas
fram för att lägga fokus på området under 2017. Ledningsgruppen för sektor omsorg kommer att följa
upp ohälsotalen månadsvis på ledningsgruppen.
Stöd

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%)

Utfall 2015

Utfall 2016

10.01%

7.99%

En förflyttning av timanställda har skett under året från bemanningsenheten till avdelningen. Vilket är
en bidragande orsak till att siffrorna blivit lägre under året. Det som är känt är att merparten av de
långtidssjukskrivna som finns inom avdelningen är att betraktas som inte arbetsrelaterad.
Korttidsfrånvaron är inte generellt avvikande men vid upprepade tillfällen följs rutinen med
uppföljandesamtal. Även korttidsfrånvaron är att betrakta som inte arbetsrelaterad i dagsläget. Men
ökning av mertiden blir en grogrund för oro kring en ökning av ohälsa/sjukfrånvaron. Har någon
upprepad frånvaro sker ett samtal. Samverkan med personalavdelningen, via kontinuerliga möten ang.
sjukfrånvaron ger en bra insyn kring individernas rehabilitering/habilitering behov och tydliggör det
kommunala ansvaret. Sjuktalen kan vara något missvisande då det i en av verksamheternas
grunduppdrag ingår att arbetat med människor som stått långt ifrån arbetsmarknaden och behöver
rehabiliterande/habiliterande tid. Detta kan påverka sjukfrånvarostatistiken något negativt.
Inom de enheter där sjukfrånvaron avviker negativt är det direkt kopplat till avancerade och
komplicerade ärenden. Där ansvarstyngden är tydlig och komplex. Strategier för att kunna stötta
enhetscheferna har etablerats under 2016.
Avdelningen arbetar aktivt med att tidigt i frånvaroprocessen vara ett stöd. Det kommer att ske ett
fortsatt arbete för att tillsammans hitta lösningar för att den enskilde skall ha möjlighet att tidigt
komma tillbaka till arbetet. Tex förändring av arbetsuppgifter, schema och tydlig möjlighet till ledighet.
Individ och familjeomsorgen

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%)

Utfall 2015

Utfall 2016

6.15%

4.70%

IFO har fortsatt minskad sjukfrånvaro jämfört med 2015. Vi har under 2016 inte haft någon
sjukskriving mer än en kortare frånvaro på en person som kan relateras till arbetsmiljön, vilket var en
stor faktor under 2015 för flera medarbetare. En förklaring är att vi har arbetat för en bättre
arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning med ett nära stöd av arbetsledare, vi har också lyckats
rekrytera flera medarbetare som är erfarna i yrket vilket avlastar tyngden i att lära upp nya oerfarna
medarbetare. Tre medarbetare har varit långtidssjukskrivna på deltid på grund av egen
sjukdom/olycksfall. Korttidsfrånvaron är också minskad. Avdelningen kommer fortsätta att arbeta för
att främja frisknärvaron.
Vård och äldreomsorg

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%)

Utfall 2015

Utfall 2016

8.14%

10.10%
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Sjukfrånvaron inom Vård och äldreomsorg minskade under åren 2012 till 2015 men har under 2016
ökat igen. Det är framförallt korttidsfrånvaron som ökat medans långtidsfrånvaron minskat, den största
ökningen av sjukfrånvaron kan vi se inom hemtjänst och hemsjukvård men även bland timanställda
vikarier. Bemanningsenheten och även de timanställda vikarier som arbetar inom avdelning Stöd ligger
med i Vård och äldreomsorgs ohälsotal och därför kan siffrorna inte vara helt rättvisande.
De flesta långtidssjuka är oftast inte direkt arbetsrelaterade. Exempel är njursten, knäskador,
ryggproblem, genomförda operationer samt svåra sjukdomar som cancer, tumörer mm. Det kan också
vara psykisk ohälsa som ofta beror på svåra situationer i privatlivet, men om man har en hög
arbetsbelastning och det ställs stora krav på engagemang och prestation så kan det vara svårt att orka
med det som händer i privatlivet, vilket då leder till sjukskrivning. Enhetschefer har tillsammans med
personalavdelningen försökt att aktivt arbeta med rehabiliteringsinsatser hos personal med
långtidsfrånvaro. Det har resulterat i att några fått andra arbetsuppgifter, återgång på hel- eller deltid
till ordinarie arbete eller att anställningar avslutats.
Vanliga till korttidsfrånvaro är förkylning, influensa, magsjuka, migrän, trötthet, psykisk ohälsa och
ibland diffusa och oklara anledningar. Den ökade korttidsfrånvaron märks i de flesta verksamheter men
framförallt hemtjänst, hemsjukvård och hos timanställda vikarier. En bidragande orsak till den ökande
sjukfrånvaron kan vara allt mer komplexa omvårdnadsärenden och en pressad arbetssituation på grund
av svårigheterna att rekrytera vikarier. Det finns sällan tid för de oförutsedda händelser som sker vilket
alltid innebär en omprioritering och minskad tid till andra vårdtagare. Personal känner sig då både
stressade och otillräckliga.
Sjukfrånvaron har varit särskild hög under de mest intensiva perioderna av smittsamma sjukdomar,
februari, november och december. Det har även skett en hel del "osäkra" rekryteringar på grund av
stor brist på vikarier med rätt kompetens vilket kan vara en förklaring till en hög frånvaro bland
timanställda. Förändringar i ledning och organisation och hög arbetsbelastning för enhetschefer har
inneburit sämre förutsättningar för ett närvarande ledarskap. Cheferna har en bra överblick och koll på
sjukfrånvaron men har inte alltid förutsättningar att kunna arbeta aktivt med de åtgärder som behövs.
Åtgärder för att minska ohälsa: - Förebyggande samtal och insatser som tex stödsamtal,
träningsprogram till personal som riskerar sjukfrånvaro - Förstadagsintyg vid återkommande
sjukfrånvaro med diffus orsak - Influensavaccin erbjuds all personal - Vid intygad callisivirus slippa
karensdag - Ökad bemanning natt Allégården (2016) - Ökad delaktighet och minskad stress i
hemtjänsten genom förändrade arbetssätt - Kontakt med chefen efter första.

Jämställdhet
Sektorn är en kvinnodominerande sektor. Tendensen är dock att sektorn lyckats rekrytera mer män det
sista året, det beror till största delen på de nya verksamheterna som riktats till barn utan
vårdnadshavare. Samtliga chefer arbetar för att få en mer jämnare fördelning mellan könen.
Rekryteringsarbetet ska dock genomsyras av att kompetensen avgör och inte kön, etnicitet, sexualitet
eller socioekonomiska förutsättningar. Under medarbetarsamtal får alla medarbetare möjlighet att lyfta
fram om de någon gång känt sig utsatta på grund av den etnicitet, kön eller bakgrund de har.
Arbetsplatserna är väl informerade om den värdegrund Munkedal kommun står för vad gäller lika
behandling. Ledarskapet präglas av likabehandling och jämställdhetspolicyn som finns antagen i
kommunen.

1.7.2 Intern kontroll
Sektorn har haft 4 internkontrollområden 2016.
1. Kontrollera hantering av medicintekniska produkter. Systematisering och
kvalitetskontroller av medicintekniska produkter har förtydligats inom vissa delar av sektorn.
Genomgång av handlingsplaner och rutiner sker regelbundenhet på arbetsplatsträffar. Utbildning
sker fortlöpande kring att hantera dessa produkter.
2. Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete, med fokus på dokumentation. Sker
mätningar via inrapportering av enheterna via kommunens intranät. Representanter, generellt
dokumentations ombud, gör inrapporteringen. Under 2016 har 39 rapporter granskats och
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rapporterats in. Resultatet av granskningen har visat på att genomförandeplanerna innehåller
relevant information. Det finns mer att arbeta med mål och måluppfyllelse. Har blivit färre
analyserade i år. Detta som en följd av att verksamhetssystemet inte klarar av att leverera
rättssäkra genomförandeplaner vilket har medfört att verksamheterna har gått tillbaka till att ha
fysiska genomförandeplaner i pärmar. Under 2017 kommer en ny modul köpas in och i den
uppdateringen finns en rättssäker genomförandeplan som är möjligt att följa upp elektronisk.
3. Följsamhet att rapportera misstanke om/upptäckt av missförhållanden enligt Lex
Sarah. Kontrollen visar att personalen känner till Lex Sarah och det ingår som en del i
introduktionsutbildning för nyanställda. Däremot behöver rutin och mallar vara mer
lättillgängligt för personalen, de uppger att det är svårt att hitta. Mer utbildning behövs.
4. Nattfasta. Mätningen visar att nattfastan ofta är längre än rekommenderade 11 timmar.
Genomgång av nattfastan på respektive enhet tillsammans med MAS och kostchef har
genomförts. Mer utförligt resultat kommer i separat kvalitetsredovisning tillsammans med
patientsäkerhetsberättelsen.

1.7.3 Kvalitetsredovisning
I sektorn pågår ett utvecklingsarbete med att förbättra och säkra kvaliteten för att erbjuda insatser av
god kvalitet till de människor som behöver vård, omsorg och stöd. Genom att arbeta mer strukturerat
och systematiskt med att följa upp och utvärdera verksamheten kan vi identifiera förbättringsområden
och/eller visa på att det vi gör är det rätta.
Under 2016 det pågått ett kvalitetsarbete för att deklarera kvalitetsmått inom särskilt boende LSS samt
göra nivågruppering av stödbehov. Kvalitetsmått ligger som för vägledande bestämmelser.
Under hösten har sektorn satsat på uppdragsutbildning för baspersonal. Personal som inte har
omvårdnadsprogrammet får möjlighet att läsa upp detta. För övriga finns det möjlighet att läsa enstaka
kurser. 20 personer har även genomgått och utbildats till Nyanställning/praktikhandledare för att på så
sätt skapa bättre rekryteringsmöjligheter och vara en ännu bättre arbetsgivare.
Metoder, rutiner och handlingsplaner har arbetats med under året. Flera medarbetare har utbildat sig.
Dokumentationsteknik, delaktighetsmodell, Ett självständigt liv, Motiverande samtal, låga affektivt
bemötande och Hitta rätt är ett urval av de metoder och förhållningsätt som implementerats inom
avdelningen. Web-baserad utbildning kring SIP- har givits i samband med APT för att säkerställa rutin
kring förfaringssätt.
Kvalitetsrapporten redovisas i sin helhet i separat rapport.
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2017-02-13

Kommunstyrelsen

Dnr:KS 2016-304

TJÄNSTESKRIVELSE

Placering äldreboende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det planerade nya äldreboendet ska placeras på
Kungsmarken, samt uppdrar åt byggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbete

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2016-10-12 förvaltningen i uppdrag att påbörja
strukturförändringen av kommunens äldreboende enligt presenterat
utredningsförslag. Detta förslag innebar ett nybygge på ca 70 platser i etapp 1 på
Kungsmarken i Munkedal.
2016-11-30 gav KSAU kommunchefen i uppdrag att utreda ytterligare lämpliga lägen
för ett äldreboende inom Svarteborgsområdet.
Förvaltningen har valt att studera tre lägen i Svarteborg med utgångspunkt i
markåtkomst, kommunikationer, förutsättningar för byggnation samt läge i
förhållande till samhälle.
Två av områdena är i privat ägo och det tredje, vid Stärken, förvärvas av kommunen
i samband med köp av Dingleskolan. Vid ett av de privata alternativen var ägarna
inte intresserade av att sälja. Det andra privata markområdet var kuperat och
svårtillgängligt.
Förvaltningen ser därför området väster om Stärken som det mest fördelaktiga läget
i Svarteborgsområdet. Området ligger utanför förslaget till vattenskyddsområde, på
lermark som använts för djurbete, relativt nära allmän väg och nära allmänna
kommunikationer. En ny väg måste anläggas från väg 165 till aktuellt område och
området ligger något avsides söder om Dingle.
Vid en jämförelse mellan alternativen Stärken och Kungsmarken förordar
förvaltningen Kungsmarken. Läget är kommunikationsmässigt mer fördelaktigt,
särskilt om busstrafiken kan flyttas till Lärlingsvägen. Kungsmarken är mer centralt
placerat i samhället och ger större chans till samverkan mellan olika äldreboenden.
Vid en placering på Kungsmarken är Regionen intresserad av en samverkan med
vårdcentral och tandläkare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen större skillnad mellan alternativen.
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Miljö
Utreds i planarbetet
Facklig samverkan enligt FAS05
Kommer att ske i samband med projekteringen
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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2017-02-17

Kommunfullmäktige

Dnr: 2017-78

TJÄNSTESKRIVELSE

Taxa för myndighetsutövningRäddningstjänstförbundet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns taxa för myndighetsutövning, enligt
redovisad bilaga, fastställs för perioden 2017-05-01-- 12-31
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns avgifter för service och tjänster, enligt
redovisad bilaga, fastställs för perioden 2017-05-01 - - 12-31
Taxa och avgifter årligen justeras med PKV-index enligt SKLs budgetcirkulär för
oktober månad året innan
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän bemyndigas att justera taxa och avgifter
enligt beslutat index och att detta skall gälla från och med 2018.
Sammanfattning
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän föreslår reviderade taxor för dels
myndighetsutövning och dels service och tjänster för 2017. Taxan för
myndighetsutövning avser tillsyn och tillstånd enligt Lagen om Skydd mot olyckor
(LSO) resp. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Service och tjänster
avser serviceuppdrag och tjänster i form av uthyrning av personal och utrustning.
Förslaget till nya taxor redovisas i bilaga (”Taxor och avgifter 2017”). Uppräkningen
är 3,1 % jämfört med 2016 och motsvarar ungefär löneuppräkningen mellan 2016
och 2017. PKV-index enligt Sveriges Kommuner och Landstings budgetcirkulär i
oktober 2016 var 2,7 %, varav lönedelen svarade för 3,0 %, för 2017.
De nya taxorna kan träda ikraft tidigast 2017-05-01 pga. mötesordningen i de tre
medlemskommunernas resp. fullmäktigeförsamlingar.
I enlighet med tidigare beslut om ”Taxa för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll” föreslås att förbundet bemyndigas att from 2018 även besluta
om dessa taxor/avgifter baserat på Sveriges Kommuner och Landstings s.k. PKVindex enligt budgetcirkuläret för oktober månad resp. år. Samtliga taxor och avgifter
som finns inom förbundet kommer därmed att ha bemyndigats förbundet att fatta
beslut om.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om reviderad ”Taxa för rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll för Munkedals kommun”. Detta beslut innefattade
även ett överförande av den fortsatta beslutanderätten för denna taxa till förbundet
genom en koppling till det s.k. ”sotningsindexet”. Detta sistnämnda, att koppla
beslutanderätten till given/givna förutsättningar, är nödvändigt för att inte komma i
konflikt med den av förbundet nämnda domen från Högsta förvaltningsdomstolen.
Ekonomienheten anser att principen med överförande av beslutanderätten till
förbundet bör fortsätta med de nu aktuella taxorna och avgifterna.
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Därmed kommer beslutanderätten för samtliga taxor och avgifter som förbundet
använder att ha flyttats till förbundet. Förutsättning för detta är i sin tur att alla tre
medlemskommunernas resp. fullmäktige tar likalydande beslut.
Således föreslås att beslut om taxan för myndighetsutövning from 2018 överföres till
förbundet och kopplas till Sveriges Kommuner och Landstings s.k. ”PKV-index” i
deras oktobercirkulär. Detta index, fast då från motsvarande cirkulär i februari,
används numera för beräkning av förslaget till kommande års medlemsavgift till
förbundet. Principen om detta har beslutats av kommunstyrelsen 2016
(”Överenskommelse avseende medlemsavgift till Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän”). Motsvarande hantering föreslås ske av avgifterna för service och
tjänster.
Skälet till valet av PKV-index per oktober istället för februari är en önskan att få så
aktuellt indextal som möjligt inför det år som taxan/avgifterna avser.
Ikraftträdandet av de nya taxorna kan ske tidigast 2017-05-01 pga. mötesordningen
för de olika fullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Uppräkning sker med index får inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Uddevalla Kommun
Lysekils Kommun
Ekonomienheten

Håkan Sundberg
Kommunchef
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TAXA OCH AVGIFTER
2017

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Uddevalla – Lysekil - Munkedal
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Taxan och avgifterna är fastställda av fullmäktige i respektive medlemskommun och gäller för
perioden 2017-05-01 - - 2017-12-31
Uddevalla kommun

Lysekils kommun

Munkedals kommun

Taxan och avgifterna justeras årligen enligt SKL´s oktobercirkulär för beslutat PKV-index.
Vid ersättning för räddningstjänst och viss sanering tillämpas rekommenderad taxa från
Myndigheten för samhällskydd och beredskap.
Vid ersättning för restvärdearbete tillämpas rekommenderad taxa från Försäkringsbranschens
restvärdesräddning.
Där timdebitering tillämpas räknas påbörjad timma som hel timma.
Där dygnsdebitering tillämpas räknas påbörjat dygn som helt dygn.
För de kostnader som har koppling till myndighetsutövning under kap. 1 tillkommer ingen moms.
För de kostnader som har koppling till service och tjänster, under kap.2, tillkommer lagstadgad
moms på samtliga priser.
Taxan och avgifterna gäller i normalfallet. Förbundschefen kan i särskilda fall besluta om avvikelse i
taxan och då debitera enligt särskild kostnadsredovisning.
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1

TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING

1.1

TILLSYN LSO – LBE

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara
(LBE) är kommunen tillsynsmyndighet med skyldighet att kontrollera efterlevnaden av dessa lagar.
Räddningstjänstförbundet är utsedd av medlemskommunerna att utföra denna tillsyn.
BERÄKNING AV AVGIFT

Kommunen får föreskriva om att en avgift får tas för tillsynsbesök. Avgiften kostnadsberäknas utifrån den
tidsåtgång som krävs för genomförande av tillsynsbesöket. Taxan består av en grundavgift och en rörlig
timavgift. Grundavgiften bedöms vara ett medelvärde som de flesta små och medelstora tillsynsobjekten
får erlägga.
Grundavgiften innefattar bl.a. kostnadstäckning för personal, lokal, fordon, transport, utrustning,
skyddskläder, registerhållning, förberedelsetid, restid, samråd med andra myndigheter, objektsbesök
samt upprättande av protokoll.
GRUNDBELOPP

-

Grundavgift LSO eller LBE
Grundavgift vid samordnad tillsyn LSO och LBE
Timavgift, rörlig
Övrig myndighetsutövning som tjänster, uppdrag eller utlåtande/tim
Uppföljning/Efterkontroll av utförd tillsyn/tim

2 608 kr
3 320 kr
949 kr
949 kr
949 kr

Underlag för beräkning av tidsomfattning för tillsyn enligt LSO/LBE
TILLSYNSTAXA
Grundavgiften innefattar
Bokning av tillsyn

Tillsyn LSO
eller LBE
Timmar
0,33

Samordnad tillsyn
LSO och LBE
Timmar
0,33

Beräkning
Genomsnittstid 20min

Förberedelse inför
tillsynsbesök

0,5

0,75

Genomsnittstid 30 min. Samordnad tillsyn
45 min. Granskning av ritningar,
brandskyddsdok. tidigare protokoll, skriftlig
redogörelse, klassningsplaner m.m.

Restid

0,42

0,42

Genomsnittslig restid 25 min, tur och retur

Protokollskrivning

1,5

2,0

Genomsnittstid 90 min.
Samordnad tillsyn 120 min.

Summa

2,75

3,50

Rörlig timavgift

Tid för besöket på tillsynsobjektet. Timdebitering tillämpas per påbörjad timme.

Uppföljning/efterkontroll

I den mån uppföljning kan göras via telefon alt. svarsintyg ingår detta i grundavgiften
efter första besöket. I de fall återbesök behöver ske på plats tillämpas debitering per
påbörjad timme.
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1.2

TILLSTÅNDSTAXA ENLIGT LBE

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) är kommunen tillståndsmyndighet för
hantering av brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstförbundet är utsedd av
medlemskommunerna att handlägga dessa ärenden.
BERÄKNING AV AVGIFT

Debitering av tillståndsärenden grundar sig på en rörlig timavgift som motsvarar timavgiften för
tillsyn och fast grundavgift för olika typärenden. Grundavgifterna är beräknade utifrån den
uppskattade tiden det normalt ska ta att handlägga ett ärende.
För speciella ärenden, t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning, liksom förhandsbesked,
mer komplexa ärenden eller ansökningar som inte är fullständiga och kräver större arbetsinsats
samt avsyning som inte ingår i den normala tillståndshanteringen enligt ovan tillämpas
timdebitering per påbörjad timme.
I avgifterna ingår bl.a. registrering och registerhållning, granskning av inkomna handlingar, kontakt
med sökande, remissutskick till berörda myndigheter, arkivhantering, utfärdande av protokoll och
tillstånd, resekostnader, besiktning på plats samt avsyning.

1.2.1
Ärende

BRANDFARLIGA VAROR
Timtid

Avgift kr

Nytt

4

3 794

Förlängt 1

2

1 897

Nytt

6

5 691

3

2 846

10

9 485

5

4 743

Mindre komplettering av gällande tillstånd
(ej utökad tid)

2

1 897

Avslag

1

949

Mindre anläggning
Medelstor anläggning
Stor anläggning

Tillstånd

Förlängt

1

Nytt
Förlängt

1

1)

Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga dokument för tillståndsprövningen debiteras en lägre
avgift. Har någon förändring skett i verksamheten behöver verksamheten söka nytt tillstånd.
Med mindre anläggning avses:
– anläggning där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i begränsad omfattning, t ex gasol i skolor, restauranger,
privatbostäder och försäljning i detaljhandeln
Med medelstor anläggning avses:
– anläggning med omfattande hantering av lösa behållare, t ex grossistlager och transportlager
– anläggning som för försäljning från cistern, t ex bensinstationer
– anläggning med industriell hantering i begränsad omfattning, t ex billackeringar och verkstäder
Med stor anläggning avses:
– anläggning med omfattande hantering brandfarliga varor i såväl cisterner som lösa behållare, t ex processindustrier,
bränsledepåer och oljehamnar
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1.2.2

EXPLOSIVA VAROR

Ärende

Tillstånd

Timtid

Avgift kr

Handel/Försäljning
upp till 100 kg

Nytt

4

3 794

Förlängt 1

2

1 897

Handel/Försäljning
över till 100 kg

Nytt

6

5 691

3

2 846

4

3 794

2

1 897

Nytt

6

5 691

Förlängt 1

3

2 846

Nytt

1

949

Förlängt

1

949

Nytt

-

Ingår

1

949

-

Ingår

Mindre komplettering av gällande tillstånd
(ej utökad tid)

2

1 897

Avslag

1

949

Förvaring/Förvärv upp till 100 kg
Förvaring/Förvärv över till 100 kg
Överföring

Godkännande av Föreståndare

Förlängt

1

Nytt
Förlängt

Förnyat

1

2

Förlängt 3

1)

Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga dokument för tillståndsprövningen debiteras en
lägre avgift. Har någon förändring skett i verksamheten behöver verksamheten söka nytt tillstånd.
2)

Avgift tas ut vid byte av föreståndare i de fall där nytt tillstånd inte söks.

3)

Vid förlängning av tillstånd ingår godkännande av föreståndare
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2

AVGIFTER FÖR TJÄNSTER OCH SERVICE

2.1

SERVICE och UTBILDNING

PERSONAL
Utbildning, instruktör, föreläsare
Serviceuppdrag, Säkerhetsvakt

Kostnad /
tim
tim

UTBILDNING (Kursinnehåll kan hämtas Räddningstjänstens hemsida)
Brandutbildning, grund 3 tim max 15pers. (kostnad för släckare tillkommer)
Brandskyddsombud 3 tim max 15 pers.
Företagsbesök ”brand” 2 tim, max 15pers.
Första hjälpen inkl. HLR 3,5 tim max 12 pers. (236 kr/pers. tillkommer för kursmtrl)
Första hjälpen exkl. HLR 2 tim max 12 pers. (163 kr/pers. tillkommer för kursmtrl)
Barn HLR, 1,5 tim, max 8 pers. (kursmtrl ingår)
Vuxen HLR, 2 tim, max 15 pers. (50 kr/pers. tillkommer för kursmtrl)
Kundanpassade utbildningar

Kostnad /
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs

Pris kr
798
798

Pris kr
3592
3592
2594
3991
2594
1810
2594
Pris offereras

AUTOMATISKT BRANDLARM
Avgifterna styrs av räddningstjänstens merkostnader för administration,
beredskapshållning, kontroll och återställning av larm. Avgifterna är fastlagda
av Förbundsdirektionen och justeras årligen. Vid upprättande av nytt avtal
debiteras kunden en anslutningsavgift, därefter kommer en årlig avgift
debiteras.
Anslutnings- och mottagningsavgift*
Avgift för anslutning och mottagning av larmanläggning till räddningstjänsten
samt administration kring upprättande av avtalet och automatlarmsunderlag
samt larminstruktioner och insatskort.

Anläggning som är
primärt ansluten till:
RMB
Pris kr

SOS Alarm
Pris kr

4 468

3 936

3298

3298

4 894

4 894

*Anläggningsägaren står för kostnad av larmsändare och kostnader i samband med
montering av denna, samt kostnader det medför då anläggningen primärt ansluts till
SOS Alarm.

Årsavgift
Avgiften skall täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för
räddningstjänsten och omfattar kostnader för särskild beredskap, uppföljning,
nyckelhantering, intern utbildning, fördjupad orientering och kännedom om
objektet, uppdatering av automatlarmsregister, larminstruktioner och
insatskort.
Onödigt larm
Omfattar räddningstjänstens kostnad för utryckning, återställning och
undersökning av larmorsak i de fall larmet beror på brister i
larmorganisationen eller tekniska brister i anläggningen.
Räddningstjänstuppdrag enligt 1 kap. 2§ Lagen(2003:78) om skydd mot
olyckor är kostnadsfria.
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ÖVRIGA LARM- OCH SERVICEUPPDRAG
Anslutningsavgift*
Avgift för anslutning för övriga larm eller kameraövervakning till
räddningstjänsten och administration kring upprättande av avtal

Kostnad /

Pris kr

objekt

4468

*Anläggningsägaren står för kostnad av larmsändare och kostnader i samband med
montering av denna.

Årsavgift
Driftslarm
Passagesystem
Inbrottslarm

4468
4468
4468

Årsavgift
Hisslarm
Överfallslarm

3298

Åtgärd teknisk service/fellarm/hissöppning

utryckning

3086

ANDNINGSSKYDD -kontroll och service (ej för uthyrning)
Komplett andningsapparat
Regulator
Mask med andningsventil
Fyllning av luftflaska
Hanteringskostnad för provtryckning av luftflaska(exkl. frakt)
Övrigt arbete rökskyddsarbete

Kostnad /
st
st
st
st
st
tim

Pris kr

Kostnad /
tim
person

Pris kr

798
399
399
133
199
798

Reservdelar tillkommer, debiteras enl. Interspiros/Drägers prislista

ÖVRIGT
Flagglina, montering (endast inom Lysekils och Uddevallas tätorter)
Rullbandstest (gäller ej anställda och sökande till RMB)

2 169
798
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2.2

UTHYRNING – RÄDDNINGSUTRUSTNING

Uthyrning av fordon och materiel skall ses som en service när de företag som normalt hyr ut motsvarande
utrustning på grund av olika orsaker inte kan erbjuda dessa tjänster, t.ex. nätter och helger när företagen
hålls stängda.
Kostnad /
tim
tim
tim
dygn

FORDON/BÅTAR (kostnad för personal tillkommer)
Höjdfordon 30 m
Tungt fordon > 3.5 ton, stor båt
Lätt fordon > 3.5 ton, liten båt
Vattentank 10 m3

Pris kr
1 371
742
371
845

Vid vattentransport tillkommer kostnad för vatten (enl. aktuell Va-taxa för respektive medlemskommun)

MOTORSPRUTOR OCH LÄNSPUMPAR (inkl. bränsle)
Motorspruta > 500 l/min
Motorspruta 500 - 1000 l/min
Motorspruta >1000 l/min (personalkostnad tillkommer)

Pris kr
206
309
516

Eldriven Länspump < 350 l/min

Kostnad /
tim
tim
tim
dygn

Eldriven Länspump >350 i/min
Vattendammsugare

dygn
dygn

516
516

ELVERK OCH FLÄKTAR
El-generator < 5 kw
El-generator > 5 kw
Eldriven rökgasfläkt

Kostnad /
dygn
dygn
dygn

Pris kr

LÄNSOR
Oljelänsa, inkl. tillbehör (personalkostnad för rengöring/lagning tillkommer)
Engångslänsa

Kostnad /
Pris kr
dygn/längd
255
Inköpspris + 30 %

SLANG OCH ARMATURER
Brandslang
”
”
Tvättning och provtryckning
Lagning
Omkoppling (exkl. mtrl)
Byte av packning (exkl. mtrl)
Packning av slang
Gren- och strålrör
”
”

Kostnad /
längd
längd
längd
längd
vulk
st
st
st
st
st
st

309

I ersättningen ingår kostnad för smörjmedel, förslitning, försäkring, rengöring och
iordningställande. Motorspruta utlämnas fulltankad och skall återlämnas med full tank
enligt anvisad bränslekvalitet. Ev. transportkostnad tillkommer.

1-7 dygn
8-14 dygn
15-30 dygn

1-7 dygn
8-14 dygn
15-30 dygn

619
1237
619

Pris kr
485
675
835
165
106
106
86
86
217
268
387
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HANDBRANDSLÄCKARE
Hyra handbrandsläckare (exkl. ev. omladdning)
Omladdning:
– kolsyresläckare, CO2
– pulversläckare 2kg
– pulversläckare 3kg
– pulversläckare 6kg
– pulversläckare >10kg
– Skumsläckare 10 liter

Kostnad /
dygn

Pris kr
103

st
st
st
st
st
st

350

ÖVNINGSDOCKOR
Brand/räddningsdocka

Kostnad /
dygn
Kostnad /

Pris kr
361
Pris kr

FÖRBRUKNINGSMATERIEL
Skumvätska, drivmedel, sorptionsmedel m.m.

217
284
443
634
371

Inköpspris + 30 %
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3

TILLHANDAHÅLLANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

För tillhandahållandet av allmänna handlingar finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen. Enligt
förordningens 2 kap § 13 har den som önskar ta del av allmän handling att få avskrift eller kopia av
handlingen till den del den får lämnas ut. Skyldighet föreligger dock ej att lämna ut ADB–upptagning
i annan form än utskrift. Ej heller föreligger skyldighet att framställa kopia av karta, ritning, bild eller
andra tekniska uppdrag än ADB upptagningar om svårighet möter och handlingen kan
tillhandahållas på stället.
Följande avgifter gäller tills vidare:


För kopia av allmän handling i svart/vitt tas en avgift ut om beställningen omfattar tio (10)
sidor eller mer. Avgiften för en beställning om tio sidor är 86 kr. För varje sida därutöver är
avgiften 7 kr.



För kopia av allmän handling i färg tas en avgift ut om beställningen omfattar tio (10) sidor
eller mer. Avgiften för en beställning om tio sidor är 111 kr. För varje sida därutöver är
avgiften 12 kr.



För utskrift av upptagning för automatisk databehandling tas en avgift ut på motsvarande
sätt som för kopia av allmän handling.



Ovanstående gäller även när handlingen sänds via fax.



Förbundet skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad samt för
eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller
liknande förmedling sända begärda handlingen eller kopian till mottagaren.



Avgiften betalas kontant om ej särskilda omständigheter föranleder annan ordning.
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2015-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Klaus Schmidt
Alkoholhandläggare (Munkedal/Lysekil)
Individ-och familjeomsorg

Tillsyn enligt alkohollagen under 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner tillsynsrapporten 2016.
Sammanfattning
Under år 2016 fanns 10 registrerade restauranger med serveringstillstånd inom
Munkedals Kommun samt 10 försäljningsställen avseende folköl.
Alkoholhandläggaren genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen året 2016
med sammanlagt 11 tillsynsbesök avseende restauranger med serveringstillstånd
samt 10 tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning.
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsar alkoholens
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 8 kap ger tillståndsmyndigheter
rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker. All försäljning av
alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras
och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana
former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte föreligger eller att särskild
risk för mänskors hälsa inte uppstår. Som ett särskild skydd för ungdomen finns
dessutom åldersgränser.
Enligt alkohollagen är det kommunen samt polismyndigheten som har det direkta
ansvaret för tillsynen i kommunen. Länsstyrelsen i sin tur är tillsynsmyndighet för
Kommunen.
Under sommaren har en gemensam tillsyn under rubriken ”Vita Kusten” genomförds.
Flera myndigheter deltog vid tillsynen bl.a. Skatteverket, Länsstyrelsen samt
Arbetsmiljöverket. Skatteverket medverkar vid tillsynsbesöken dels som sakkunnigt
biträde till kommun och dels som egen myndighet för kontroll av personalliggare.
Kommunens alkoholhandläggare leder de grupper som utför restaurangtillsynen och
det är också de som planera för vilka restauranger som ska besökas.
Med samordnade tillsynen avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda
myndigheter planerar och genomför tillsammans. Dessa deltar med stöd av den
lagstiftning som gäller för deras respektive sakområde. Syftet har är att förhindra
alkoholpolitiska olägenheter i fråga om ordning/nykterhet och servering till
minderåriga samt att kontrollera att företagare följer de regler som finns angående
personalliggare och kassaregister. Ett annat syfte har varit att undersöka om
företagarna följer gällande arbetsmiljölagarna. Vidare har aktionen som syfte att
stärka samverkan mellan berörda deltagare.
Man skiljer mellan yttre och inre tillsyn. Yttre tillsyn genomförs med besök på
serveringsställe där man kontrollerar nykterhet och ordning samt att serveringen
bedrivs enligt tillstånd. Inre tillsyn genomförs kontroll av den ekonomiska
skötsamheten. Remisser till skatteverket samt kronofogdemyndigheten.
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Alkoholhandläggaren genomförde också en inre tillsyn avseende alla restauranger
med serveringstillstånd. Inre tillsyn innebär bland annat att en kontroll sker av om
förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger d.v.s. att kraven i 8 kap. 12 §
alkohollagen fortfarande är uppfyllda. Detta sker via Skatteverket,
kreditupplysningsinstitut och polismyndigheten. Kontroll görs också över
tillståndshavarnas marknadsföring. Yttre tillsyn kan man dela in i:
– Påkallad tillsyn. Anmälan om att serveringen inte bedrivs enligt lagen.
– Rutintillsyn
– Utökad tillsyn med andra myndigheter
Målet är att alla krogar och restauranger ska få minst ett tillsynsbesök.
Urvalet av serveringsställen sker i första hand genom deras popularitet samt
omsättning. Tillsynen genomförs på dag och kvällstid.
Serveringsställen som har besökts under 2016:
Restaurang Bamboo - inga anmärkningar
Håby Restaurang & Motell - inga anmärkningar
Restaurang Porto Fino - inga anmärkningarKynnefjälls Natur - inga anmärkningar
Munkedals Herrgård - inga anmärkningar
Hensbacka Herrgård - inga anmärkningar
Torreby Slottsrestaurang - inga anmärkningar
Trogens Place- inga anmärkningar
Genomförd Folkölstillsyn 2016
Arvidssons Livs, Hällevadsholm - inga anmärkningar
Bohus Rasta, Håby - inga anmärkningar
Centrumhallen, Dingle - inga anmärkningar
Hemköp, Munkedal - inga anmärkningar
ICA Nära, Munkedal - inga anmärkningar
Trogens Place, Hedekas - inga anmärkningar
Tempo, Munkedal - inga anmärkningar
Konsum, Munkedal - inga anmärkningar
Shell, Hällevadsholm - inga anmärkningar
Sörbyggdens Snabbköp, Hedekas - inga anmärkningar

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser
Clarie Engström
Avdelningschef
Individ- och familjeomsorg

Beslutet expedieras till:
Alkoholhandläggare
Akten

Rickard Pettersson
Sektorchef Omsorg
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Dnr: KS 2015-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Klaus Schmidt
Alkoholhandläggare (Munkedal/Lysekil)
Individ- och familjeomsorg

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2017-2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående tillsynsplan för år 2017-2018.
Sammanfattning
En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den skall hjälpa till med prioriteringar och styra upp
tillsynen i tid och inriktning.
Målsättning med tillsynsverksamheten enligt alkohollagen
Alkohollagen
All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan
omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte
föreligger eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Som ett särskilt
skydd för ungdomen finns dessutom åldersgränser.
Lagar och författningar som styr verksamheten
Alkohollagen (2010:1622)
Författningar från Folkhälsoinstitutet
Offentlighets- och sekretesslagen (1980:100)
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Tillsynsmyndigheter
I Munkedals kommun har kommunstyrelsen delegerat den lokala tillsynen enligt
alkohollagen till Sektor omsorg, som anlitar Lysekils kommuns alkoholhandläggare
för uppdraget. Regional tillsynsmyndighet enligt alkohollagen är länsstyrelsen som
även aktivt deltar i tillsynen med Operation Vita Kusten och ska bland annat ge
kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet
avseende alkohollagens efterlevnad. Central tillsynsmyndighet är Statens
Folkhälsoinstitut som ska följa utvecklingen och vara vägledande vid tillämpningen
av lagen.
Övergripande arbetsuppgifter och löpande ärenden
Övergripande arbetsuppgifter
Tid på verksamheten omfattar:
 AlkT, ärendehanteringssystem för serveringstillstånd och tillsyn av registrering
alkohol. Alla händelser registreras under utredningens gång. Övrig registerhållning,
inläsning av litteratur, information om serveringstillstånd via telefon eller brevledes.
Nämndsammanträden.
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 Kompetensutveckling, nätverksträffar, konferenser, kurser och utbildningar inom
alkoholområdet. Utbildare kan vara Folkhälsoinstitutet, Länsstyrelsen, Svenska Spel.
Det finns även en privat utbildare inom detta område.
 Verksamhetsutveckling, verksamhetsplanering, uppföljning. Uppdatering av
hemsida. Intern och extern samordning. Policyfrågor.
Löpande ärenden
 Tillståndsprövning serveringstillstånd omfattar tillståndsprövning av permanenta
tillstånd till allmänhet/slutna sällskap, tillfälliga serveringstillstånd allmänhet/slutna
sällskap, catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om
provsmakning enligt alkohollagen. Utvidgade serveringstillstånd och bolagsändringar
i bolag som har aktuellt serveringstillstånd.
 Inre tillsyn innebär bland annat att en kontroll sker av om förutsättningarna för
tillstånd fortfarande föreligger d.v.s. att kraven i 8 kap. 12 § alkohollagen fortfarande
är uppfyllda. Detta sker via Skatteverket, kreditupplysningsinstitut och
polismyndigheten. Kontroll görs också över tillståndshavarnas marknadsföring.
Planering under året
 Vid öl tillsynen bör genomgång av egentillsynsprogrammen göras.
Händelsestyrd yttre tillsyn
Serveringstillstånd
Vid signal om oegentligheter, störningar från verksamheten i form av bråk,
bullerstörningar, överservering, ekonomisk brottslig verksamhet skall tillsyn göras så
fort som möjligt efter aktuell händelse och då i de flesta fall tillsammans med
polismyndigheten eller annan berörd myndighet. Efter ett första besök planeras
tillsyn med större insats under en period.
Till den händelsestyrda yttre tillsynen räknas även tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten.
Folköl
Det är av stor vikt att kommunen vid signaler om oegentligheter/försäljning till
minderåriga/ gör en yttre tillsyn och informerar om vad som gäller. Besök ska ske
snarast.
Samordnad yttre tillsyn
Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda
myndigheter planerar och/eller genomför tillsammans. Dessa deltar med stöd av den
lagstiftning som gäller för deras respektive sakområde. Vid samordnad tillsyn inom
kommunen sker planering av inspektioner i samråd med Livsmedels- inspektörer,
Räddningstjänst och Polismyndighet.
När Operation Vita Kusten är aktuell förbereder Länsstyrelsen tillsynen i samråd med
kommun, polismyndighet, skatteverket och andra aktörer som kan vara aktuella.
Planerad yttre tillsyn
Den yttre tillsynen (tabell) innebär en kontroll av att restaurangens alkoholservering
sker i enlighet med dess tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Den yttre
tillsynen görs enligt en särskild plan som upprättas varje år. Vid kontrollbesök bör
verksamheten som ska kontrolleras störas så lite som möjligt. Den som utför kontroll
ska alltid kunna styrka att han/hon företräder tillsynsmyndigheten.
Alkoholhandläggaren förbereder och planerar inspektioner i samråd med inspektörer
om sådana finns.
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Det krävs olika tillsynsinsatser beroende på verksamheten som bedrivs i
restaurangen. Prioritering utifrån en riskanalys ger följande värdering av insatser:
1. Objekt med liten insats är:
tillståndshavare som endast vänder sig till slutet sällskap, lunchrestauranger, låg
alkoholförsäljning, inget nöjesutbud, inga kända störningar från verksamheten.
2. Objekt som kräver något större insats:
Restauranger/tillståndshavare med tillstånd till allmänhet.
Restauranger/tillståndshavare med hög alkoholförsäljning, tillfälliga nöjesutbud.
3. Objekt som kräver mycket stora insatser:
Restauranger/tillståndshavare med tillstånd för allmänhet med låg matförsäljning och
hög alkoholförsäljning och återkommande störningar.
Tabell
Planerad yttre tillsyn 2017/18
Planerade inspektioner, 4
kvällsinspektioner á 4 tim. 2
dagsinspektioner á 3 tim. (c:a 3
objekt/dag), planering och
genomförande + adm.
Händels styrda tillsyn + adm.
Planering och tillsyn enligt Alkohol
avseende försäljning till minderåriga
och kontroll av egentillsynsprogram
Planering och genomförande av en
kurs i ansvarsfull alkoholservering,
2017.
Samordnad tillsyn med Länsstyrelsen
(Vita Kusten)

Resursbehov
6 tim. dag + 16 tim.
kväll

3 tim.
16 tim.
20 tim.
15 tim.
76 tim.

SUMMA
I kommunen finns 10 objekt registrerade objekt som säljer folköl. I januari 2017
hade kommunen 10 objekt med serveringstillstånd fördelat på: Bolag/föreningar som
endast vänder sig till slutna sällskap,
Utpräglade lunchrestauranger
3 st.
Golfklubbar
1 st.
Kursgårdar, hotell
4 st.
Övriga restauranger
5 st.
Uppföljning och utvärdering av tillsynsplanen Ska ske varje år. Folkhälsoinstitutet
och Länsstyrelsen tar även del av kommunernas tillsyn inom alkoholområdet via
enkäter som skickas till kommunerna varje år och som sedan redovisas i årliga
länsrapporter.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser
Folkhälsa
All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan
omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte
föreligger eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Som ett särskilt
skydd för ungdomen finns dessutom åldersgränser.
Inga ytterligare konsekvenser
Clarie Engström
Avdelningschef
Individ- och familjeomsorg

Beslutet expedieras till:
Alkoholhandläggaren f.v.b. till:
Länsstyrelsen
Akten

Rickard Pettersson
Sektorchef Omsorg
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2017-02-21

Kommunfullmäktige

TJÄNSTESKRIVELSE

Ombudsinstruktion för RAMBO AB

Dnr: 2015-359
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2017-02-20

Kommunfullmäktige

Dnr: 2015-359

TJÄNSTESKRIVELSE

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet







Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av underskott
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Föreslår och väljer de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för
ny mandatperiod.
Föreslår och beslutar om arvode för styrelsen och ordförande
Till bolaget överlämna av Kommunfullmäktige antagen Handlingsplan Miljömål

Sammanfattning
Dingle Industrilokaler AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är
ännu inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till
Kommunstyrelsens möte 15/3.
Årets resultat landar på ett underskott om -58 tkr.
Under 2016 har KF godkänt DILABs begäran om en tillbyggnad på 7-8000 m2
lagerbyggnad. Nya hyresavtal kommer att upprättas i samband med att
utbyggnaden påbörjas våren 2017.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Årliga negativa resultat urholkar det egna kapitalet.
Inga ytterligare konsekvenser
Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef
Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef
Beslutet expedieras till:
Kommunens ombud

Håkan Sundberg
Kommunchef
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2017-02-20

Kommunfullmäktige

Dnr: 2015-359

TJÄNSTESKRIVELSE

Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB
org nr 556901-9648
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet





Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av underskott
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
Överlämnar miljöpolicy och miljömål

Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av
styrelsen 2017-02-14. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.
Komplettering kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 15/3. Redovisningen för
2016 visar på ett överuttag motsvarande 5 022 tkr. Sedan tidigare år finns ett
underuttag gentemot abonnenterna. Detta regleras nu och kvarvarande överuttag
avsätts i VA-fond. Befarade kostnader avseende försäkringsärende från 2014 är
avslutat och förbättrar resultatet med 3,2 mnkr. Detta tillsammans med generellt
låga kostnader samt ökade intäkter både brukningsavgifter och hantering av slam
har medfört årets överuttag.
Kort beskrivning av verksamheten
Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den
allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som
har anknytning till denna verksamhet.
Resultat
Drift
Resultatet för året uppgick till 5 mnkr vilket innebär ett överuttag av abonnenterna.
Då verksamheten styrs av självkostnadsprincipen gäller att över/underuttag
redovisas som en skuld/fordran. Sedan tidigare år finns ett ackumulerat underuttag
på 2,1 mnkr detta regleras nu i sin helhet. Kvarvarande överuttag avsätt i VA-fond.
Intäkterna ökar med 1,5 mnkr. Förändringen av intäkterna mellan åren beror på en
ökning av avgifterna med 6,8 % samt ökad förbrukning av vatten. Kostnaderna
minskar jämfört med 2015. Detta beror i huvudsak på att det pågående ärendet om
befarade kostnader för vattenskador från 2014 nu är klart. Denna post minskar
verksamhetens kostnader med 3,2 mnkr. I övrigt minskas köp av tjänst från
Västvatten samt lägre elkostnader.
VA-fond Fonden ska användas för att minska sårbarheten vid stor nederbörd. Detta
framgår dock inte av årsredovisningen.
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Investering
Investeringsutgifterna för året uppgår till 5,5 mnkr. Största investeringen
genomfördes på Foss-Vaktelvägen. Relativt låg investeringsnivå under året.
Intern kontroll
Granskningar har genomförts inom fem områden. Ett mindre antal brister har
upptäckts dessa kommer att rättas till.
Viktiga händelser
Då inget större oförutsett har inträffat under året har fokus kunnat läggas på drift
och planerat underhåll. Brunnar på Kärnsjöns vattentäkt är renspolade. Arbete med
vattenskyddsområden har fortsatt, ny ventilation på Torreby ARV mm. VA-lösning för
Tungenäset har varit pågående under året. Kommunfullmäktige beslutade om
överföringsledning och Munkedal Vatten har fått i uppdrag att se över finansiering.
Beslut har fattats om att utöka antalet kommuner som är delägare i Västvatten med
Sotenäs kommun.
Utmaningar framåt
Fortsatt arbete med överföringsledning till Tungenäset.
Vattenuttaget ur vattentäkterna i Munkedal måste öka på sikt. För att lösa detta
finns möjlighet att göra större uttag från Dingles vattentäkt. På längre sikt måste
vattenresursfrågan utredas i ett större sammanhang. Det gäller även behovet av
reservvatten.
Väsentligt är även framtida slamhantering som är viktig av flera perspektiv; miljö
såväl som hur det kan komma att påverka framtida taxor.
En förändring av taxesystemet utreds av Munkedal Vatten och kommer att
presenteras för kommunen våren 2017.
Måluppfyllelse
Återrapport har skett, måluppfyllelsen bedöms som god.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Taxehöjningar har skett inför 2016. Kommande stora investering av
överföringsledning kommer också att påverka taxan samt kommunens ekonomi.
Viktigt att den tillfälliga höjningen av va-taxan blir tillfällig.
Inga ytterligare konsekvenser
Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef
Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Beslutet expedieras till:
Kommunens ombud

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunfullmäktige

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo)
org nr 556434-5089
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;





Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av resultat
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
Uppmanar Munkbo att genomföra tidigare begärd tillgänglighetsinventering
och återkomma med rapport till kommunen under 2017

Sammanfattning
Sammanfattning
Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är ännu inte
undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till Kommunstyrelsens
möte 15/3. Redovisningen för 2016 visar på ett negativt resultat efter finansiella
poster på -2,3 mnkr (efter skatt -2,4 mnkr). Resultatet har påverkats av justering av
avskrivningar samt högre driftskostnader.
Kort beskrivning av verksamheten
Munkbo ABs föremål för sin verksamhet är att inom Munkedals kommun äga,
förvalta, förädla, bebygga, förvärva och försälja fastigheter för bostadsändamål och
därtill hörande kollektiva anordningar. Detta gäller även lokaler i de fall lokalerna
utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är
kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.
Resultat
Drift
Resultatet efter skatt uppgår till -2,4 mnkr. Intäkterna ökar marginellt. Det som
påverkar årets resultat är ökade driftskostnader avseende dels justering av
avskrivningar och dels ökade driftskostnader.
Kostnader för räntenettot ökar med 0,3 mnkr pga ökat fastighetslån.
Soliditeten minskas och uppgår för året till 6,2 % (9,6 %). Minskad soliditet beror på
nyupplåning under året med 70 mnkr. Kommunen har sedan tidigare ingått borgen
för bolaget för motsvarande 175 mnkr. Bolaget har erhållit utökad borgen med ca
100 mnkr detta för stamrenovering. Bolaget aviserar nu att stamrenovering kommer
att uppgå till 130 mnkr.
Fastighetsunderhåll är genomfört för 4,6 mnkr (128 kr/m2). En minskning med 0,2
mnkr från föregående år.
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Antalet bostäder/lokaler är oförändrade. Under året har omsättningen av lägenheter
minskat och uppgår till 17 % jämfört med 22 %.
Bolaget har ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr som kommunen
ställde upp med i samband med bostadskrisen i slutet av 1990-talet (totalt
aktieägartillskott 79,1 mnkr). Någon återbetalning är inte påbörjad.
Investering
Investeringsutgifterna för året uppgår till 29 mnkr avser stamrenovering på område
Jonsäng. Finansiering sker med nyupplåning.
Intern kontroll
Inget rapporterat.
Viktiga händelser
Rotrenovering på Jonsängsområdet påbörjades under året. Totalt omfattas 160
lägenheter. Under året har bolaget bytt VD. I samband med det flyttades
administration samt fastighetsskötsel över till kommunens regi som ett led i att öka
koncernsamordningen. Förslag från styrelsen om att avyttra fastigheter godkändes
inte av kommunfullmäktige.
Utmaningar framåt
I de pågående hyresförhandlingarna för 2017 har begärts medling eftersom parterna
stod långt ifrån varandra. Fortsatt samordning av administration och
fastighetsskötsel. Bolaget har i uppdrag att utreda förutsättningarna för
nybyggnation samt utreda gemensamt kösystem för hyreslägenheter i Munkedal.
Bolaget har sedan tidigare fått i uppdrag att genomföra tillgänglighetsinventering.
Någon rapport har än ej inkommit. Munkbo uppmanas att genomföra denna under
2017 och återkomma med rapport till kommunen.
Måluppfyllelse
Inget rapporterat

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bolagets låneskuld fortsätter att öka, bolaget bör påbörja amortering av lån samt
avbetalning av villkorat aktieägartillskott.
Folkhälsa
Bolaget har till uppgift att jämna ut för sociala skillnader dvs möjliggöra för ökad
grad av eget boende.
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef
Beslutet expedieras till:
Ombud för Munkbo AB

Håkan Sundberg
Kommunchef
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2017-02-16

Kommunfullmäktige

Dnr: 2015-359

TJÄNSTESKRIVELSE

Ombudsinstruktion Västvatten AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet
 Godkänner Resultat- och balansräkning
 Godkänner föreslagen disposition av resultat
 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Sammanfattning
Västvatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av styrelsen
2017-02-14. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. Komplettering
kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 15/3. Redovisningen för 2016 visar på
ett nollresultat. Samtliga kostnader och intäkter som uppkommer i Västvatten
faktureras vidare till Färgelanda, Munkedal och Uddevalla.
Kort beskrivning av verksamheten
Västvatten AB har som föremål för sin verksamhet att tillsammans de kommunala
bolag som är huvudmän för Va-anläggningarna svara för drift underhåll, kompetens
och utveckling av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i
kommunerna.
Resultat
Drift
Resultatet för året uppgick till 0 mnkr detta för att samtliga kostnader fördelas till
moderbolagen Färgelanda, Munkedal och Uddevalla Vatten.
Intäkterna minskar med 0,3 mnkr. Övriga kostnader sjunker med 1,8 mnkr.
Personalkostnader ökar med 3 %.
Investering
Investeringsutgifterna för året uppgår till 1,3 mnkr och avser IT-investeringar.
Intern kontroll
Granskningar har genomförts inom fem områden. Ett mindre antal brister har
upptäckts dessa kommer att rättas till.
Viktiga händelser
Beslut har fattats om att utöka antalet kommuner som är delägare i Västvatten med
Sotenäs kommun.
Utmaningar framåt
Stordriftsfördelarna då Sotenäs nu blir delägare är angeläget att fånga upp.
Väsentligt är även framtida slamhantering som tenderar att bli ett allt större
problem. Rollerna mellan ägare-ägarbolag-driftsbolag bör definieras (Munkedals
kommun-Munkedal vatten AB-Västvatten AB).
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Fortsatt samordning är väsentligt för att dra stordelsfördelar av VA-frågorna.
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Beslutet expedieras till:
Kommunens ombud

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Årsredovisning 2016
Västvatten AB

Organisationsnummer: 556901-9622
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VD har ordet
Efter ytterligare ett år med Västvatten
och dess ägarbolag är det härligt att
konstatera att verksamheten fungerar
bra. Bolagen levererar bra dricksvatten
och tar hand om avloppet i tre kommuner, vars förutsättningar är helt olika. I
samverkan med samhällsbyggnad och
miljö i kommunerna planerar vi utbyggnader och förbättringar av VA-näten. Vi
har en långsiktig planering och vi följer
upp den verksamhet vi genomför.
Fungerande vatten och avlopp är en
självklar nyttighet för oss. VA-verksamhet är spännande och är en
förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.
Under året har vi jobbat vidare med
nödvattenplanerna och sedan fortsatt
med att titta på vår krisberedskap.
Arbetet kommer fortsätta under det
kommande året.
Arbetsläget var lite ansträngt under
hösten med ovanligt många arbetsuppgifter utöver de vanliga. Byte av ITleverantör och förberedelser för att ta in
Sotenäs i gänget tog extra kraft. Många
goda insatser genomfördes i löpande
verksamhet och genom förbättringsarbete. Under andra halvan av året lades
mycket energi på att planera och sedan
genomföra ett byte av IT-leverantör.
Bytet innebar också en del systembyten.
Vi ser mycket positivt på samarbetet
med Uddevalla Energi IT-sida.
Framför oss har vi många utmaningar
och ett spännande år. En utmaning som
vi redan arbetat med en tid är att hitta
lösningar på kort och lång sikt för
slammet från avloppsreningsverken. En
miljöfråga men också en fråga om att
tillvarata resurser och hantera kostnader
som styr taxorna på ett klokt sätt.

Arbetet görs i samverkan med de
verksamheter i kommunerna som
arbetar med avfallshantering.
En annan utmaning är klimatet och den
stora lokala nederbörd som drabbar oss
ibland. Det är förvisso en större fråga än
VA men blir väldigt tydligt i våra system
och för våra drabbade kunder. I samverkan med kommun så behöver vi hitta
mer hållbara lösningar för hantering av
dagvatten. Det är inte möjligt att i alla
lägen planera för att det skall hanteras i
ledningar. Vi måste skapa möjligheter
för långsammare infiltration och planera
för översvämningsbara områden.
I ett mer nära och positivt perspektiv så
är integreringen av Sotenäs verksamhet
en mycket viktig fråga nästa år. Med
Sotenäs som ny delägare i Västvatten får
vi nya medarbetare med god kompetens
och en kommun med ett stort allmänt
VA-nät i kombination med många
sommarboende.
Tack alla för ett bra år och välkomna
Sotenäs!
Marianne Erlandson VD
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Ordförande har ordet
Det gångna året har varit händelserikt
för Västvatten. Styrelsearbetet har
fungerat bra liksom samspelet med
Västvattens organisation.
Sotenäs kommer in som ny delägare i
bolaget från första januari 2017 och vi
hälsar Sotenäs varmt välkomna. En ny
delägare har inneburit en ökad aktivitet
på många sätt. Styrelsen eller delar av
den har i olika konstellationer träffat
ägarrepresentanter och bolagets ledning
för att säkerställa att nödvändiga beslut
fattas. En ännu viktigare fråga har
naturligtvis varit att diskutera hur fler
ägare innebär nytta både för gamla och
nya delägare.
Medarbetarna i Västvatten har engagerat
sig mycket i förberedelserna för Sotenäs
inträde och det har varit många möten i
olika grupperingar för att lära känna
blivande kollegor och verksamhet.
Frågan om var Västvatten skall köpa sin
IT-support blev högst aktuell under
våren. I samråd med Uddevalla kommun
togs beslutet att flytta supporten till
Uddevalla Energi. Under hösten arbetades det intensivt med förberedelser inför
flytten vilken genomförs i flera steg och
är helt klar i mars 2017. Jag är mycket
nöjd med det samarbete som utvecklas
mellan de kommunala bolagen och
hoppas på fler goda samarbeten till allas
nytta.
Vi fortsätter utveckla styrformerna i
bolagen och under året att vi vid
tertialen följt upp affärsplanen och
styrkortet för första gången och tycker
att det är ett användbart verktyg för att
sätta fokus på uppgifter som behöver få
lite extra tryck. Attestreglementet är
uppdaterat och förtydligat i flera delar.

Under det gångna året har vi haft två
styrelsegemensamma dagar där vi som
vanligt arbetat med långsiktiga frågor
men också haft möjlighet att sätta oss
mer in i några specifika frågeställningar.
Under året har vi särskilt arbetat med
den långsiktiga planeringen samt
hållbarhetsindex. Hållbarhetsindex
innehåller intressanta parametrar som vi
kan utveckla till verktyg i planeringsarbetet och som därför blir nyttiga för
styrelserna vid beslut om inriktning.
Avslutningsvis vill jag tacka styrelse och
personal för alla goda insatser under
året. Det kommande året blir spännande
med ny delägare i Västvatten och jag
hälsar Sotenäs välkommen till gruppen.
Anna-Lena Heydar
ordförande Västvatten AB
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören
för Västvatten AB, organisationsnummer
556901-9622 med säte i Uddevalla, får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016.

Organisation och året som
gått
Västvatten bedriver sin verksamhet inom
Färgelanda, Munkedal och Uddevalla
kommun. Sammanfattande för dessa
kommuner är små kärnor med omgivande gles bebyggelse, långa avstånd
och kuperad terräng med mycket lera
och berg. I Uddevalla och Munkedal
kommun finns både landsbygd och
kustnära boende. Den huvudsakliga
vattenförsörjningen kommer i Uddevalla
kommun från en större ytvattentäkt,
medan i Munkedal och Färgelanda
kommun kommer vattenförsörjningen
från flera mindre grundvattentäkter. I
Munkedal är några av vattentäkterna
sammankopplade. Avloppsreningen i

Uddevalla kommun byggs upp av ett
stort verk och flera mindre, medan i
Munkedal och Färgelanda kommun sker
avloppsreningen med hjälp av flera
mindre verk som inte är sammankopplade.

Året i sammandrag – Ekonomi
Årets resultat 2016 är 0 tkr. Alla
kostnader och intäkter som uppkommer i
Västvatten AB vidarefaktureras till
Uddevalla, Munkedal och Färgelanda
Vatten AB.
Västvatten AB har 74 anställda vid årets
slut. Av dessa är 72 tillsvidareanställda.
Investeringar på 1 326 tkr har gjorts
under året. Till största delen är det
servrar och datorer som köpts in.

Året i sammandrag – Verksamhet
Under året har det bland annat arbetats
med flytt av IT, krisberedskap och ny
delägare Sotenäs Vatten AB från och
med förste januari 2017.
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Ägarstruktur

Verksamhet

Västvatten AB startades den 1 januari
2013 och ägs av Uddevalla Vatten AB till
65 %, Munkedal Vatten AB till 20 % och
Färgelanda Vatten AB till 15 %. Dessa
bolag är i sin tur till 100 % ägda av sina
ägarkommuner Uddevalla, Munkedal och
Färgelanda kommun. Detta gör att det
lokala inflytande över kommunens VAanläggningar består då varje kommun
bestämmer i det egna
anläggningsbolaget.

Västvatten AB ska, tillsammans med de
kommunala bolag som är huvudmän för
VA-anläggningarna, svara för drift,
underhåll, kompetens och utveckling av
den allmänna vattenförsörjningen och
avloppshanteringen i kommunerna.
Detta för att tillgodose brukarnas behov
av vattentjänster samt bidra till en
långsiktig hållbar samhällsutveckling. I
de tre kommunerna finns flertalet
vattenverk, reningsverk, pumpstationer
och många mil ledningar.

Bolagskonstruktion

Färgelanda kommun
100%

Munkedal kommun
100%

Uddevalla kommun
100%

Färgelanda Vatten AB
15%

Munkedal Vatten AB
20%

Uddevalla Vatten AB
65%

VästVatten AB

Västvattens styrelse
Titel

Namn

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Anna-Lena Heydar
Per-Arne Brink
Jens Borgland
Kent Carlsson
Ann-Marie Jacobsson
Rolf Henriksson
Kenneth Engelbrektsson
Peter Hög
Leif Svensson
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Styrning och ledning
Organisation
Västvatten AB har en traditionell
organisation som består av tre
avdelningar; Projekt och Utredning, Drift
samt Ekonomi & Kundservice.
Driftavdelningen är uppdelad i fyra
enheter; Reningsverk, Vattenverk,
Ledningsnät och El & Automation.

teringsbudget beslutas alltid av ägarkommunernas kommunfullmäktige.

Bolagen och dess
organisationsnummer
Färgelanda Vatten AB
Munkedal Vatten AB
Uddevalla Vatten AB
Västvatten AB

556901-9630
556901-9648
556901-9655
556901-9622

Styrning och ledning

Aktieägande

Verksamheten bedrivs i enlighet med
ägardirektiven under ledning av VD
Marianne Erlandson. I ledningsgruppen
ingår samtliga chefer och verksamhetssamordnare.

Bolaget ägs av Färgelanda Vatten AB,
Munkedal Vatten AB samt Uddevalla
Vatten AB. Antalet aktier och röster är
2.500 st.

I ägardirektiven kan läsas att bolaget
står i sin verksamhet under ägarkommunernas kommunstyrelsers uppsikt
och bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder
under iakttagande av det kommunala
ändamålet med verk-samheten och de
kommunrättsliga principer som finns.
Bolaget ska också bereda ägarkommunernas kommunfullmäktige
möjlighet att ta ställning innan beslut i
verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas. Taxeförändringar och inves-

Eget kapital
Bundet eget kapital
IB Aktiekapital
Årets förändring
UB Aktiekapital

2 500 tkr
0 tkr
2 500 tkr

Fritt eget kapital
IB Eget kapital
Bal. res. inkl. årets resultat
UB Eget kapital

0 tkr
0 tkr
0 tkr
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Strategiska frågor
I de tvärfunktionella VAF-grupperna
(Vatten, Avlopp och Förnyelseplanering)
arbetar Västvatten med både lång- och
kortsiktig planering med syfte att framtidssäkra vattenförsörjning och omhändertagande av avlopp, samt
förnyelseplanera ledningsnätet.
VAF-grupperna initierar utredningar och
tar fram underlag inför budget och verksamhetsplan. Genom VAF-gruppernas
arbete får Västvatten ett bra underlag
för att prioritera åtgärder och investeringar som både är samhällsekonomiska och till nytta för VA-kollektiven.
Enligt ägardirektiven har Västvatten att
se till att den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen är långsiktigt
hållbar och följer kommunens uppsatta
visioner och mål. VAF-grupperna är en
arbetsform för att uppfylla det kravet.
Under året har grupperna genomfört ett
flertal utredningar och bland annat
prioriterat åtgärder för att minska ovidkommande vatten i spillvattennätet.

Affärsplan/Styrkort
För att långsiktigt styra verksamhet
arbetar Västvatten med en affärsplan där
fokus utgår från att VA-verksamheten
ska vara ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbar - vilket handlar om hållbar
miljö, hållbara resurser och hållbara
tjänster.

Affärsplanen är ett verktyg som knyter
samman uppdraget, kommunala mål och
visioner samt Västvattens egna interna
arbete med kommande utmaningar och
möjligheter. Affärsplanen utmynnar i ett
flertal långsiktiga mål med tillhörande
handlingsplaner, så kallat styrkort.
Styrkortet är indelat i fem fokusområden. Medarbetare (internt), kund
(externt), finansiellt (ekonomiskt),
utveckling (framtid) och produktion
(nutid).
Medarbetarfokus
Målet är uppfyllt. Förmåner i form av
friskvård, pensionsgenomgång, rabatter
etc. finns att tillgå för alla medarbetare.
Kundfokus
De tre målen är uppfyllda. Servicedeklaration är framtagen för att tydliggöra vilka förväntningar som våra
kunder kan ha på kommunalt vatten och
avlopp En ny hemsida är igång sedan
årsskiftet. En krisorganisation är bildad
för Västvatten.
Utvecklingsfokus
De två målen är uppfyllda. Energieffektiviseringsplan är framtagen med
konkreta lösningar för minskning av
energiförbrukningen på våra anläggningar. Modell för statusklassificering av
yttre anläggningar är framtagen.
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Finansiellt fokus
Ett av två mål är uppfyllda. Införande av
ny taxekonstruktion är beslutad och
införd i Uddevalla och Färgelanda
kommun medan Munkedal kommun
kommer våren 2017. Uppföljning av
befintliga verksamhetsområden i
Uddevalla är genomförd. Detta har
genererat nya kunder och intäkter.
Produktionsfokus
De fyra målen är uppfyllda. Byte av
hushållsvattenmätare är ett treårigt mål
för att komma i kapp bytestakten på 10
år. Förnyelseplaner för reinvesteringar i
ledningsnätet i alla tre anläggningsbolagen är framtagna och prioriterade.
Tidsplanen följs för fastställande av
vattenskyddsområden, 7 stycken i
Munkedal och 4 stycken i Färgelanda.
Målet att minst 75 % av de yttre
anläggningarna fjärrövervakas för att
säkerställa en stabil och leveranssäker
drift uppfylls med råge.

Krisberedskap
Under året har en krisorganisation
etablerats och kommunicerats i Västvatten. Rutiner med mera har uppdaterats och utvecklas löpande. En väl
utvecklad krisberedskap är viktig både
för Västvatten och för samarbetet med
kommunerna.
Det har tagits fram en plan för nödvattenförsörjning vilket ska finnas i alla
kommuner. Vi arbetar fortsatt med
logistikfrågorna kring nödvattenförsörjning och det kommer bli klart i början av
2017.

Slam
Frågan om hur vi ska hantera slam från
avloppsreningsverken är fortsatt en
aktuell och viktig fråga. I samarbete med
Uddevalla Energi och Rambo tittar vi på
lösningar för slammet på både kort och
lång sikt.

Intern kontroll
Under 2016 har internkontroll
genomförts på följande områden:
 Anställningsbevis
 Betalningsrutin leverantörer
 Offentlig information
 Ramavtalstrohet kemikalier
 Anläggningstillgångar
Inga allvarliga brister upptäcktes,
däremot mindre brister som kan och bör
rättas till. Det är framförallt rutinbeskrivningar som behöver förtydligas
och distribueras ut i organisationen.

Framtid
Sotenäs kommun genom Sotenäs Vatten
AB blir ny delägare i Västvatten och både
personal och verksamhet skall införlivas.
Det innebär ökad kompetens och nya
med att lära känna samt ny verksamhet
att sätta sig in i.
Flera nya IT-system startades upp 2017
och det är viktigt att snabbt få god
funktion på systemen så att dessa kan
bidra till en effektiv drift av bolaget.
Vi fortsätter arbetet med den långsiktiga
planeringen. Under året inleds ett arbete
med att hitta möjliga reservvattentäkter
i kommunerna.
På personalsidan arbetar vi med
kompetensförsörjning och
kompetensutveckling. Översyn av
kompetensbehov görs regelbundet och
särskilt i samband med förändringar på
personalsidan. Flertalet medarbetare
deltar på kurser och konferenser under
året. Särskilt fokus ligger på kompetens
inom arbetsmiljöområdet.
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Verksamhetsuppföljning
Under året har Sotenäs och IT-frågor
varit i fokus. Mycket arbete har lagts på
byte av IT-leverantör och de
systembyten det fört med sig. I mitten
på året blev det klart att Sotenäs Vatten
bildas och går in som delägare i
Västvatten från och med 2017-01-01.

Väsentliga händelser under året
Diskussionerna med Sotenäs om att
komma med i Västvatten har gått fram
och tillbaka under ett par år. Efter
diskussioner med nuvarande ägare så
togs beslut om att be om delägarskap i
Västvatten vilket samtliga ägare sa ja
till. Alla formella politiska beslut togs
strax före och efter sommaren. Därefter
vidtog frågor kring nuvarande medarbetare och inrangeringsavtal med
arbetstagarorganisationerna. Glädjande
nog tackade samtliga medarbetare på
Sotenäs VA-sida ja till verksamhetsövergång.
Under andra halvan av året var det stor
aktivitet för att lära känna blivande
kollegor och verksamhet i Sotenäs.
Taxa med ny konstruktion är framtagen
och införd i Uddevalla och Färgelanda. Vi
hade hoppats att även hinna med
Munkedal, men den kommer under
2017.
Arbetet med nödvattenplan för samtliga
kommuner har kommit långt under året.
Placering av provisoriska tankar, volym
på tank och frekvens för påfyllnad är
klart. Särskilt känsliga punkter som
sjukhus, äldreboenden mm är identifierade. Det återstår en del logistikfrågor
innan nödvattenplanerna är helt färdigställda.
Under året har krisberedskapsorganisation för Västvatten utsetts.
Rutiner mallar mm har samlats på
Marieberg. Dricksvattensidan har haft en
krisövning under året och vi planerar för
en större krisövning under 2017
Mina sidor kom igång i början på året. I
dessa kan våra kunder bla hitta sina
fakturor och lämna avläsning på vatten-

förbrukning. För att ytterligare minska
administrationen kring vattenavläsningarna och förenkla för kund prövar vi
nu fjärravlästa mätare med början i
Uddevalla. Erfarenheterna är goda så
långt.
Frågan kring IT-leverantör/support
diskuterades under våren med Uddevalla
Energi och ganska snart togs beslut att
köpa IT-tjänsten av dem. Under hösten
planerades och genomfördes överflyttning. I samband med flytten så byter
vi en hel del av våra datasystem; bla
ekonomisystem och löneadministration.
Allt detta ger merarbete under vintern
men blir på sikt en mycket bra lösning.
Slamfrågan har fortsatt varit aktuell och
vi söker där lösningar på både kort och
lång sikt för alla anläggningsbolag.
Samarbeten finns etablerade med
Uddevalla Energi och Rambo.

Styrelse, personal och utbildning
Samtliga styrelser tillsammans med
Västvattens ledning har under året haft
två gemensamma dagar då aktuella
frågor med fokus på långsiktighet har
belysts.
På personalsidan arbetar vi regelmässigt
med kompetensförsörjning och
kompetensutveckling. Översyn av
kompetensbehov görs regelbundet och
särskilt i samband med förändringar på
personalsidan. Flertalet medarbetare
deltar på kurser och konferenser under
året. Särskilt fokus ligger på kompetens
inom arbetsmiljöområdet.

Framtid
Vi fortsätter att utveckla nya styrande
dokument om behovs finns samt att
förbättra de vi har.
Under det kommande året blir den
viktigaste uppgiften att arbeta in
Sotenäs VA-frågor i bolaget liksom att ta
hand om nya medarbetare.
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Nyckeltal 2014-2016
Vatten och
avlopp

Enhet
2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Antal invånare

st

55 0871

54 0711

53 025

10 360

10 2041

10 205

6 600

6 4941

6 520

Antal anslutna
abonnenter (ca) till
vattenledningsnätet
Antal anslutna
abonnenter (ca) till
spillvattennätet
Ledningslängd totalt

st

8 314

8 041

7 878

2 278

2 278

2 265

1 330

1 329

1 327

st

8 573

8 340

8 170

2 235

2 200

2 186

1 313

1 293

1 291

km

883,4

881,6

876,8

297,9

301

300,1

169,5

172,8

171,6*

Nylagda ledningar
(totalt)
Sanerade / omlagda
ledningar totalt
Ledningsnätets
förnyelsetakt
Totalt antal (rörbrott)
vattenläckor
Totalt antal
avloppsstopp
Producerad mängd
vatten
Såld (debiterad)
vattenmängd inom
den egna kommunen
Andel läckage av
renvatten, (ej
debiterat vatten)
Elförbrukning för
vattenproduktion
(vattenverk,
tryckstegringar och
reservoarer)
Elförbrukning för
avloppsrening
(avloppsreningsverk)

km

1,8

4,8

24,5

-

0,9

-

-

1,2

0

km

2,9

3,5

5,7

0,2

0,3

0,6

0,2

0,1

0

1/305

1/252

1/154

1/1492

1/1010

1/500

1/847

1/1730

1/∞

39

17

28

12

2

14

5

4

8

9

2

37

12

1

13

6

0

11

tm³

4177

4 088

4 004

560

597

527

343

355

340

tm³

2914

2 795

2 729

428

400

403

253

242

234

%

30,5

31,6

31,8

23,7

33,0

23,4

26,3

31,6

31,3

kWh/
m³

0,66

0,29

0,33

0,67

-

-

0,93

0,85

0,65

-

0,35

0,308

-

1,14

0,975

-

0,9

0,85

Antal pumpstationer

st

125

125

127

31

32*

31

18

18

18*

Antal tryckstegringsstationer
Antal reservoarer

st

31

31

29

5

5*

6*

5

5*

6*

st

16

16*

17

5

7*

5*

5

5

5*

Antal vattenverk

st

5

5

5

7

7

7*

7

7

7

Antal reningsverk

st

6

6

6

4

4

4

5

5

5

7 537
***
140 603

-

879

-

780

781

-

-

3,30

3,23

5,27

5,52

gång/
år
st.
st.

kWh/
behand.
m³

Uddevalla

Renad (behandlad)
tm³
6 115
7 143
mängd avloppsvatten
Bräddning från
m³
ej klart
avloppssystem
Drift och
kr/
2,75
underhållskostnad för
lev. m³
produktion av
dricksvatten
Drift och
kr/
2,59
underhållskostnad för
behand
behandling av
m³
avloppsvatten
1
Befolkningsmängd 1 nov enligt SCB.
*Bättre uppdaterat kartunderlag för ledningsnätet
** Översvämning
***Mer dagvatten till reningsverken
Abonnentens
Enhet
2016
2015
kostnad för vatten
och avlopp
Årskostnad för
kr/år
9 060
9 060
typhus A
Årskostnad för
kr/år
96 515
83 250
typhus B
Källa: Svenskt Vattens Statistik System.

Munkedal

Färgelanda

3,33

2,69

1 134
***
13 915
**
2,48

2,19

4,95

4,40
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2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

8 800

8 868

8 870

8 305

8 712

8 710

8 420

80 890

96 480

96 515

90 350

100 800

100 745

97 400
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Medarbetare

Sjukfrånvaro

Vid utgången av 2016 var 74 anställda
(fg år 75 st) i Västvatten, varav 72 med
tillsvidareanställning och 2 med någon
form av tidsbegränsad anställning.

Sjukfrånvaron i Västvatten är låg, 2,6 %,
föregående år 1,6 %. Frisknärvaron är
54,5 %, föregående år 62 %, det vill
säga den andel av personalen som inte
har någon sjukdag alls under året. Sjukfrånvaron har ökat från föregående år
vilket beror på några få längre sjukskrivningar.

Ålders- och könsfördelning

Kompetensutveckling

En genomsnittlig medarbetare i
Västvatten AB är 47,7 år gammal (fg år
46,7 år), man och är nästan aldrig sjuk.

Könsfördelningen är ojämn, särskilt på
driftssidan. Medarbetarna fördelar sig på
18 kvinnor och 56 män (fg år 20
kvinnor, 55 män).
Under de kommande fem åren kommer
13 medarbetare att gå i pension.
Åldersfördelningen framgår av figuren
nedan.

Kompetensutveckling sker löpande både
för grupper och individinriktat.
Kompetensutvecklingen görs ofta på
traditionellt sätt genom deltagande i
kurser, men också genom att gå på
konferenser, workshops och liknande. En
mer informell form av kompetensutveckling genomförs genom olika
former av mer eller mindre organiserad
benchmarking bland annat med grannkommuner och genom forskningssamverkan.
Det finns också ett medvetet lärande på
jobbet vid tex pensionsavgångar och
genom att förändra arbetssätt och växla
arbetsuppgifter.
Under det gångna året har det bland
annat satsats på kompetenshöjning i
Future (kunddatabas), presentationsteknik och HLR.

Personalförändringar
Under 2016 har 6 personer slutat, varav
en med pension. Under 2016 har också
10 personer anställts (varav fyra har
gått från visstidsanställning till tillsvidareanställning).
Vid varje personalförändring diskuterar
Västvattens ledning igenom kompetensbehov och arbetssituation på hela företaget. Detta leder till att nyrekryteringar
ibland sker till delvis nya roller.
Det yttersta syftet med alla personalförändringar är att alltid stå så väl
rustade som möjligt inför de arbetsuppgifter som bolaget har framför sig.

På driftsidan har det varit fokus på
utbildning för att klara skärpta
arbetsmiljökrav. Bland kurserna kan
nämnas: Arbete på väg, BAS P och/eller
BAS U, säkra lyft, BBI
Andra områden där en medveten kompetenshöjning gjorts är inom dagvattenområdet, förebyggande/ hantering av
översvämningar och ledningsrätt.
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Omvärldsanalys
En överskuggande och tydlig trend är
ökade krav från myndigheter, huvudmän
och kunder. Detta resulterar ofta i utökade samarbeten mellan kommuner.



Ökade krav gör att VA-verksamheter
står inför stora utmaningar som t.ex.








Säkert dricksvatten. Säker/stabil
reningsprocess med tillräckligt antal
mikrobiologiska säkerhetsbarriärer,
säker distribution och fastställda
vattenskyddsområden.
En statlig utredning tillsattes 2013 av
regeringen för att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till
tappkran. Utredningen hanterade
frågeställningar kring klimatanpassning, skydd av vattentäkter, förnyelsetakt för ledningsnät, material i
kontakt med dricksvatten, krisberedskap med mera. Dricksvattenutredningen redovisade sitt slutbetänkande En trygg dricksvattenförsörjning i slutet av året.
Säkra reservvatten för dricksvatten. Kan innebära sammankopplingar mellan kommuner
och/eller etablera reservtäkter,
alternativt öka redundans inom
befintliga system.
Förnyelseplanering Stora investeringar kommer att krävas för att
undersöka ledningssystemens status
och genomföra åtgärder. Investeringar krävs också för att uppgradera vatten- och reningsverk på
grund av nya miljö- & säkerhetskrav
samt för klimatanpassning. Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker
stark oro för den låga nivån på investeringar i landet gällande förnyelse.
Slam från reningsverken är en resurs
som måste hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt som innebär att
slammets nyttigheter tas tillvara
samtidigt som riskerna minimeras.
Nuvarande slamhantering där
slammet används för sluttäckning av
avfallsdeponier är en kortsiktig
lösning. Andra mer hållbara och
långsiktiga slamhanteringsmetoder









behöver därför utredas, nya metoder
kan ge ökade kostnader.
Klimat. Ökad och högre intensitet av
nederbörd ställer höga krav på åtgärder i befintliga VA-system. Förutom problem med hantering av tidvis mycket höga volymer till reningsverk är översvämningar ett problem i
ökande.
VA-organisationerna står inför
många nya krav under den kommande sexårsperioden. Regeringen har
fattat beslut om åtgärdsprogrammen
för vattenförvaltningen. Nu återstår
för vattenmyndigheterna att ta fram
ett färdigt program med åtgärder
som går att genomföra till nytta för
miljön.
VA-planering. För att använda
kollektivets pengar på ett så effektivt
sätt som möjligt behövs hela kedjan
med VA-översikt/VA-strategi/VA-plan
etableras tillsammans med rådgivning för fastighetsägare. Ett
tydligt samarbete krävs också mellan
förvaltningar/bolag/politiken, detta
för ett långsiktigt planeringsarbete
för kommuners samhällsutbyggnad
med tydliga roller för parterna.
Effektiviseringar Utbyggda
verksamhetsområden innebär förutom ökade kapitalkostnader även
högre driftkostnader för framtiden.
För att kunna reducera ökade kostnader för framtiden krävs strukturerade och långsiktiga driftoptimeringar, intelligenta system för
fjärrstyrning samt andra rationaliseringar.
Kommunikation/Information
Profilering och kundbemötande är
centralt och blir än mer viktigt. VAorganisationerna är idag i stort behov
av specifik kompetens för information.
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Miljöredovisning
Bolaget bedriver den typ av verksamhet
som till stora delar berörs av miljöbalken
och dess förordningar. Anläggningarna
omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt miljölagstiftningen.
För vattenverken avser tillstånden uttag
av vatten och för avloppsreningsverken
behandling av hushållens och industrins
avloppsvatten. Verksamheterna kan
påverka miljön genom utsläpp av renat
avloppsvatten till recipient och genom
resterande avloppsslam.

Omfattande provtagning sker löpande för
att visa att gällande tillstånd och villkor
följs. Det sker också provtagning av
recipienter för att belysa hur miljön
utanför våra reningsverk påverkas.
Det löpande miljöarbetet kräver brett
engagemang, tålamod och framförhållning.
Hela vår verksamhet genomsyras av
viljan till förbättring. Alla ska på ett
naturligt sätt arbeta med miljöfrågorna.
Vi ska leva upp till de förväntningar som
ställs på oss och bidra till att minska
miljöpåfrestningarna.
Vi försöker hela tiden att blicka framåt
och utmana oss själva. Miljöarbetet blir
aldrig fullbordat utan skall vara en resa
för ständig förbättring.
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Finansiell analys
Västvatten AB är ett driftbolag
som genomför verksamhet åt
sina tre ägarbolag i form av
administration och ekonomi
samt drift och underhåll av VAanläggningar och bedriva
därmed förenlig verksamhet.

Årets resultat
Västvatten ABs resultat för
räkenskapsåret 2016-01-012016-12-31 är 0 tkr.

Omsättning
Under året har bolagets
omsättning uppgått till 59 331
tkr (fg år 60 009 tkr). Bolagets intäkter
är till största delen personal-, fordonsoch gemensamma systemkostnader.
Intäkter och kostnader
Bolagets intäkter kommer framförallt
från ägarbolagen, vilka ägs av respektive
kommun. Ägarkommunerna till
respektive ägarbolag för Västvatten AB
är Uddevalla-, Munkedal- och Färgelanda
kommun.
Nettoomsättningen är på 58 091 tkr
(fg år 59 423 tkr) och innefattar
rörelsens fakturerade kostnader till
ägarbolagen. Förändringen beror
framförallt på minskade fordonskostnader i form av leasing och drivmedel
samt personal.

Investeringar
Under 2016 har investeringar för 1 326
tkr utförts (fg år 0 tkr). Investeringarna
under året har varit av karaktären IT.
Bland annat har nya datorer och servrar
införskaffats i samband med flytt av ITsupport. Serverinköp blev nödvändigt
efter revision från Microsoft.
Investeringar
Datorer
Servrar
Övrigt
Investeringar

Utfall
213
591
522
1 326

Budget
120
750
0
870

Totalt har bolaget anläggningstillgångar
på 1 709 tkr (fg år 473 tkr).

Finansiering

Som ses i tabellen är den största delen
av kostnaderna personalkostnader.
Västvatten AB handhar all personal.

Bolaget har inga lån utan finansieras via
sina ägarbolag.

Fördelning av gemensamma intäkter
och kostnader
Bolaget använder sig av fördelningsnycklar för att fördela intäkter och
kostnader till anläggningsbolagen.
Driften fördelas efter tidsskrivningen på
respektive bolag medan övergripande
kostnader så som VD, ekonomi och
administration fördelas enligt ägarandel
och omsättning.

Bolaget har en likviditet på 107 % (fg år
118 %) Likviditet är ett mått på kortfristig betalningsberedskap och vid 100
% är de likvida medlen lika stora som de
kortfristiga skulderna.

Likviditet

Likviditet beräknas genom att omsättningstillgångarna delas med kortfristiga
skulder.
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Soliditet
Soliditet är ett mått på bolagets
långfristiga finansiella utrymme.
Bolagets soliditet är 19 % (fg år 18 %).
Soliditet: Justerat eget kapital (eget
kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Västvatten är ett bolag utan
vinstintresse där alla kostnader och
intäkter som uppkommer i bolaget
faktureras ägarbolagen, detta gör att det
egna kapitalet inte förändras under året
och då skulderna har minskat i bolaget
ökar soliditeten.

Balansomslutning
Balansomslutningen 2016 är på 13 276
tkr (fg år 13 603 tkr). Skillnaden på
327 tkr beror främst på en ökning av
anläggningstillgångar som i sin tur har
minskat kassa och bank. En ökning har
även skett bland fordringarna.
Balansomslutning är företagets samlade
tillgångar.

Finansiella risker
Bolaget är i dagsläget inte utsatt för
några finansiella risker då bolaget
finansieras via sina ägarbolag och den
finansiella risken samt över- och
underuttag uppstår där.
Ägarbolagen är taxekollektiv och
finansieras utefter ägarkommunens
taxebeslut.

Ägarförhållande och aktiekapital
Antal aktier och röster är 2 500 st.
Västvatten AB ägs med
15 % av Färgelanda Vatten AB,
20 % av Munkedal Vatten AB och
65 % av Uddevalla Vatten AB.

Personal
Antal anställda vid årets slut är 74
personer varav 18 är kvinnor. Personalen
har från föregående år minskat med 1
person. Detta är en vakant tjänst.

Nyckeltal
Personalkostnad (%)
Personalkostnad
(tkr)
Antal anställda (st)

2016
3,1
48 657

2015
5,8
47 182

74

75

Personalkostnaden i bolaget är på
48 657 tkr och den har ökat med 3,1 %
sedan föregående år. Detta beror främst
på löneökningar.
All personal är anställd i Västvatten AB
och kompetensen säljs sedan till
ägarbolagen utefter hur mycket som är
nyttjat av respektive ägarbolag.

Väsentliga risker,
osäkerhetsfaktorer och framtida
utveckling
Enligt Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster får enbart nödvändiga
kostnader åläggas abonnenterna inom
kollektivet. En risk som kan ske men
som ses som ytterst liten för bolaget är
att de kostnader som sker inom
Västvatten AB inte skulle anses vara av
nödvändig karaktär.
Ett mycket viktigt uppdrag för bolaget är
att lyfta strategiska frågor av mer
långsiktig karaktär till styrelsen för
vidare diskussion i ägarbolagen. Några
viktiga områden som har arbetats med
under året för alla bolagen är
slamstrategi och framtida slamhantering,
krisberedskap samt arbetet med att
införliva Sotenäs kommun som delägare
i Västvatten genom anläggningsbolaget
Sotenäs Vatten AB.
Slamhanteringen i respektive ägarbolag
och till det en strategi för hur slam ska
hanteras är en mycket viktig fråga och
kan generera stora kostnader om den
inte hanteras på ett bra sätt.
Hanteringen av slam som sker i dag
kommer behöva ändras inom något,
några år och kommer mest troligt inte
bara påverka i form av nya investeringar
utan också i ett ökat taxeuttaget inom
ägarbolagen.
En viktig fråga är krisberedskap och
nödvattenförsörjningsplan. Detta är nu
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framtaget för alla bolagen och viktigt ifall
olyckan skulle vara framme eller
vattenmängderna skulle minska
drastiskt.

Västvatten AB till en attraktiv
arbetsgivare med kompetenta resurser
att tillgå även för de mindre
kommunerna.

Sotenäs kommun är från och med 201701-01 en av delägarna till Västvatten AB.
Fler ägarbolag/kommuner är både en
risk och en möjlighet för bolaget. Nya
utmaningar och förutsättningar
uppkommer med fler bolag.

Slutsats finansiell analys

Bolaget ser en stor fördel i att ha all
kompetens samlad i ett bolag, vilket gör

Västvatten AB är ett bolag som får alla
sina kostnader täckta av ägarbolagen.
Ägarbolagen ingår i ett taxekollektiv och
är ett naturligt monopol. Så länge de
kostnader som finns inom Västvatten AB
anses vara av nödvändig karaktär är
bolagets risk låg.
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Resultaträkning
En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en
period av ett år.
Resultaträkning (tkr)
Not
Resultat 2016 Resultat 2015

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

1
1

58 091
1 240
59 331

59 423
586
60 009

2,3,4
5
6

-10 552
-48 657
-90
59 299

-12 739
-47 184
-59
-59 982

32

27

2
-13

2
-11

21

18

-21
0

-18
0

Rörelseresultat
Resultat från finansiella
poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa efter finansiella
poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

7
8

9
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Balansräkning
Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet. Vad
bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet.
Balansräkning (tkr)

Not

2016-12-31

2015-12-31

11

1 709
1 709

473
473

1 709

473

194
5 567
3 677

39
4 903
2 492

1 281
10 719

962
8 396

848

4 734

Summa omsättningstillgångar

11 567

13 130

SUMMA TILLGÅNGAR

13 276

13 603

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Kassa och bank

12
13
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Balansräkning (tkr)

Not

2016-12-31

2015-12-31

14

2 500
2 500

2 500
2 500

0
0

0
0

2 500

2 500

3
358
34
1 805

1 004
528
17
1 955

8 576
10 776

7 599
11 103

13 276

13 603

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
17
Skulder till koncernföretag inom Uddevalla kommun
Aktuell skatteskuld
15
Övriga skulder
16
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
17

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget
under året.
Kassaflödesanalys

2016-12-31

2015-12-31

0
90
-1
89

0
59
59

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 323
-326
-2 560

217
1 634
1 910

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 326
-1 326

0
0

0
0

0
0

-3 886
4 734
0
848

1 910
2 824
0
4 734

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Justering
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen
(1995:1554) och enligt
Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1
Tillgångar, avsättningar och skulder har
värderats till anskaffningsvärden om
inget annat anges nedan.

Intäkter
Prissättning för försäljning av bolagets
tjänster sker genom fördelning av
uppkomna kostnader genom framförallt
så kallade fördelningsnycklar till
respektive anläggningsbolag. Driften
fördelas efter tidsskrivning på respektive
bolag medan övergripande kostnader så
som VD, ekonomi och administration
fördelas enligt ägarandel och
omsättning.
Intäkter har tagits upp till verkligt värde
av vad som erhållits eller kommer att
erhållas vid leverans till kund. Fordringar
upptas till det belopp som efter
individuell prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom
inköpspriset även utgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet.
Indirekta tillverkningskostnader som
utgör mer än en oväsentlig del av den
sammanlagda utgiften för tillverkningen
och uppgår till mer än ett obetydligt
belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller
tillgångskriteriet räknas in i tillgångens

redovisade värde. Utgifter för löpande
underhåll och reparationer redovisas
som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella
anläggningstillgångarna har skillnaden i
förbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig.
Dessa tillgångar har därför delats upp i
komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod eftersom det
återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida
ekonomiska fördelar. Avskrivningen
redovisas som kostnad i
resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
Inventarier, verktyg och installationer 510 år

Koncernförhållanden
Bolaget ägs av Färgelanda vatten AB,
Munkedal vatten AB och Uddevalla
vatten AB. I resultat- och balansräkning
samt not redovisas mellanhavanden till
andra företag som ingår i Uddevalla
kommun under rubriken koncernföretag
inom Uddevalla kommun.
Uddevalla Vatten AB
(organisationsnummer 556901-9655,
med säte i Uddevalla) upprättar
koncernredovisning.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som
operationella leasingavtal.
Leasingavgifterna, inklusive förhöjd
förstagångshyra men exklusive utgifter
för tjänster som försäkring och
underhåll, redovisas som kostnad linjärt
över leasingperioden.
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Notförteckning
Noter till resultaträkningen
Not 1 Nettoomsättning
2016
2015
Fakturerade tjänster till
43 245
43 230
Uddevalla Vatten AB
(koncernföretag)
Fakturerade tjänster till
7 905
9 076
Munkedal Vatten AB
Fakturerade tjänster till
6 941
7 117
Färgelanda Vatten AB
Summa
58 091
59 423
Not 1 Övriga intäkter
2016
Erhållna bidrag
383
anställningsstöd
Övriga fakturerade
858
kostnader
Summa
1 240

2015
284
302
586

Not 2 Övriga externa kostnader
2016
2015
Fordonskostnader
2 843
3 106
IT-kostnader
2 973
2 958
Lokalkostnader
1 780
1 716
Kostnader tillhörande
417
538
ägarföretag,
Övriga kostnader
2 538
4 421
Summa
10 552
12 739
Not 3 Arvode och kostnadsersättning till
revisorer
KPMG
2016
2015
Revisionsuppdraget
39
45
Andra tjänster
7
32
Summa
46
77
Not 4 Operationell leasing och
hyresavtal
Framtida minimileasingavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationell leasing.
2016
2015
Inom ett –
1 021
1 068
Senare än 5 år
Mellan ett till fem år
857
1 062
Senare än 5 år
0
0
Summa
1 878
2 130
Årets redovisade
1 324
1 564
leasingkostnader
Hyresavtal lokaler finns till och med 2018-0930 om 1 491 tkr/år.

Not 5 Personal, styrelse och VD
2016
2015
Anställda kvinnor
18
20
Anställda män
56
55
Könsfördelning styrelse
24%
24%
kvinnor
Könsfördelning
14%
14%
företagsledning kvinnor
Not 5 Personal, styrelse och VD
2016
2015
Löner och ersättningar
31 385
29 890
övriga anställda
Sociala kostnader
13 761
14 622
övriga anställda
(varav
2 909
4 222
pensionskostnader)
Övriga
personalkostnader

1 244

927

Löner och ersättningar
styrelse och VD
(varav tantiem o.d.)
Sociala kostnader
styrelse och VD
(varav
pensionskostnader)

1 347

1 133

0
521

0
502

342

256

Övriga
400
110
personalkostnader
Avgångsvederlag
Avgångsvederlag till VD utgår med ersättning
om 12 månadslöner vid uppsägning från
arbetsgivarens sida. Uppsägningstiden från
bolagets sida är 6 månader
Not 6 Avskrivningar
2016
Avskrivningar på
90
inventarier
Summa
90

2015
59
59
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Not 7 Ränteintäkter
2016
Intäktsränta
2
skattekonto
Övriga ränteintäkter
0
Summa
2
Not 8 Räntekostnader
2016
Kostnadsränta
12
skattekonto
Dröjsmålsränta
1
Övriga räntekostnader
0
Summa
13

2015
2
0
2

2015
10
1
0
11

Not 9 Skatt på årets resultat
2016
2015
Skatt 2016
21
Skatt 2015
13
Skatt 2014
1
Skatt 2013
4
Summa
21
18
Årets skattekostnad avser skatt på ej avdragsgilla kostnader 98 tkr och intäkter 2 tkr.
Gällande skattesats för bolaget är 22 %
Not 10 Förslag till vinstdisposition
2016
2015
Balanserade vinstmedel
21
0
Årets resultat
0
0
Summa
21
0
Till årsstämmans förfogande står inga
vinstmedel. Det finns således inget resultat
att disponera.

Noter till balansräkningen
Not 11 Inventarier
2016
Ingående
590
ackumulerade
anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
1 326
Utgående
1 916
ackumulerade
anskaffningsvärde
Ingående
ackumulerade
avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående
ackumulerade
avskrivningar
Redovisat värde vid
årets slut

2015
590

0
590

-117

-58

-90
-207

-59
-117

1 709

473

Not 12 Övriga fordringar
2016
2015
Kortfristig fordr. FVAB
740
745
Kortfristig fordr. MVAB
1 054
1 192
Kortfristig fordr.
0
25
Uddevalla kommun
Övrigt
1 883
530
Summa
3 677
2 492
Not 13 Förutbetalda kostnader/
Upplupna intäkter
2016
2015
Förutbetalda
378
373
hyreskostnader
Förutbetalda
0
83
försäkringar
Förutbetalda
108
129
licensavgifter
Förutbetalda
208
178
licenskostnader
Övriga förutbetalda
587
199
kostnader
Summa
1 281
962
Not 14 Antal Aktier
2016
Antal Aktier (st)
2 500
Aktiekapital (tkr)
2 500

2015
2 500
2 500

Not 15 Skatteskuld/Skattefordran
2016
2015
Aktuell skattefordran
0
0
Aktuell skatteskuld
34
17
Summa
34
17
Not 16 Övriga skulder
2016
Personalens
858
prel.skatt/Källskatt
Moms
947
Övriga skulder
0
Summa
1 805

2015
739
1 210
7
1 955
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Not 17 Upplupna kostnader/
Förutbetalda intäkter
2016
2015
Upplupna
2 109
1 968
semesterlöner
Upplupna övriga löner
567
597
Upplupna sociala
1 716
1 606
avgifter
Upplupna
3 492
3 161
pensionskostnader
samt löneskatt
Övriga upplupna
692
267
kostnader
Summa
8 576
7 599
På grund av byte av affärssystem bokades
leverantörsfakturor, som ankom sent i
december, upp som upplupna kostnader.
Samtidigt betalades så många leverantörsfakturor som möjligt innan årsskiftet. Detta
innebär att leverantörsskulder minskat och
upplupna kostnader ökat.
Not 18 Ställda säkerheter och
eventualförpliktelser
2016
2015
Ställda panter
Inga
Inga
Eventualförpliktelser
Inga
Inga
Händelser efter balansdagen
Sotenäs Vatten AB är från och med 2017-0101 en av delägarna till Västvatten AB.
Sotenäs Vatten AB ägs av Sotenäs kommun
och har liknande uppdrag som nuvarande
ägarbolag. Genom det nya ägarbolaget sker
en omfördelning av ägarandelar och det
tillkommer personal.
Inga övriga händelser sedan balansdagen är
av sådan art att de ger en väsentlig
ekonomisk vinning eller förlust.
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Ordlista
VA: En vanlig förkortning på Vatten och
Avlopp. I Sverige är VA verksamheten
ett naturligt monopol. Detta innebär att
huvudmannen själv är suverän att
bestämma sin egen taxa.
Taxa: Är hur man tar betalt för VAtjänsterna, alltså taxekonstruktionen.
Denna ska delas upp i tjänsterna vatten,
spill och dag.
Anläggningsavgift: Ska täcka
kostnader för anslutning av nya
abonnenter och är en engångsavgift.
Brukningsavgift: Ska täcka kostnader
för drift av den allmänna VAanläggningen.
Självkostnadsprincip: Enbart de
nödvändiga kostnaderna som finns inom
VA får tas ut i taxor.
Avlopp: Samlingsnamn för spillvatten,
dagvatten samt dränvatten.
Spillvatten: Vatten från hushåll (toalett,
bad/dusch, disk och tvätt) och andra
verksamheter (industri, biltvättar och
dylikt).
Dagvatten: tillfälligt förekommande,
avrinnande vatten på markytan eller på
en konstruktion. Exempelvis avrinnande
regnvatten eller smältvatten samt
framträngande grundvatten.
Ovidkommande vatten: Oönskat
vatten som infiltrerar vårt
spillvattensystem, det
vill säga dag-, dränerings-och
grundvatten, som läcker in i
spillvattensystemet.
Slam: Avloppsslam bildas dygnet runt
som en restprodukt vid rening av
avloppsvatten
Tjänligt dricksvatten: Ett tjänligt
dricksvatten uppfyller alla de
kvalitetskrav som Livsmedelsverket
ställer.

Affärsplan: Affärsplanen är ett
strukturerat sätt att beskriva hur arbetet
är tänkt i bolaget. I affärsplanen tas
ställning till vilka strategier bolaget har
för olika områden.
Intern kontroll: Att med rimlig grad av
säkerhet, säkerställa att ändamåls och
kostnadseffektiv verksamhet har utförts,
lagar och regler har efterlevts och en
tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten finns att
tillgå.
Resultaträkning: Visar en
sammanställning av bolagets kostnader
och intäkter under 1 år.
Nettokostnad: Totalsumman av årets
intäkter, kostnader och avskrivningar.
Avskrivning: Planmässig nedsättning av
anläggningstillgångarnas värde och ska
spegla värdeminskningen.
Balansräkning: Visar den ekonomiska
ställningen vid bokslutstillfället. Här
framgår hur bolaget använt respektive
anskaffat sitt kapital.
Anläggningstillgång: Tillgång som är
avsedd för stadigvarande bruk eller
innehav.
Omsättningstillgång: Tillgång som på
kort sikt kan omsättas till likvida medel
och som inte är avsett för stadigvarande
bruk.
Kassaflödesanalys: Visar de likvida
betalningsströmmarna som skett i
bolaget under året.
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Resultat- och balansräkningen kommer
att föreläggas årsstämman 2017-03-22
för fastställelse.
Uddevalla 2017-02-14

Anna-Lena Heydar
Ordförande

Rolf Henriksson

Per-Arne Brink

Marianne Erlandson
Verkställande direktör

Jens Borgland
Vår revisionsberättelse har lämnats
2017KPMG AB
Kent Karlsson

Göran Johansson
Auktoriserad revisor
Ann-Marie Jacobsson
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Lekmannarevisorerna
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HEMSIDA
E-POST
www.vastvatten.se info@vastvatten.se

POSTADRESS
Kanslibacken 9
451 81 Uddevalla

BESÖKSADRESS
Kanslibacken 9
Uddevallla

TELEFON
0522-63 88 00
(kundservice)

ORG NR
556901-9622
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Hyreskontrakt Dingle hunddagis social företag
Handlingar utsänds senare.

