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Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt  

Ekonomichef/biträdande kommunchef 

 

Granskning av inköp och upphandling 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget och översänder det till kommunrevisionen. 

 

Sammanfattning 

Revisionen genomförde 2014 en granskning av inköp och upphandling i kommun. 

Syftet med granskningen är att ge underlag för bedömning om den interna 

kontrollen inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig samt efterlevnaden 

av gällande lagstiftning.  

 

Rapporten inkom 2014-12-23.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inköp och upphandling är en väsentlig del i den kommunala förvaltningen. Det är av 

största vikt att upphandlingspolicyn tillämpas. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunrevisionen 

Ekonomiavdelningen 

Sektorchefer 

  

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef/biträdande kommunchef Kommunchef 
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Revisionen har granskat hur inköps- och upphandlingsprocessen i syfte att ge 

underlag för bedömning om den interna kontrollen är tillräcklig samt efterlevnad av 

gällande lagstiftning inom området. 

 

Rapporten inkom 2014-12-23.  

 

Revisionen utgick ifrån följande frågeställningar; 

1. Har kommunen säkerställt en tydlig styrning för upphandling och inköp genom 

exempelvis dokumenterade och kända policys och riktlinjer för upphandling 

och inköp? 

2.  Finns tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp? 

3.  Finns en ändamålsenlig avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att 

avtal, även ramavtal, finns för väsentliga inköpsområden? 

4.  Sker upphandlingar i enlighet med lagkraven och med hänsyn till 

affärsmässighet och konkurrens? 

5.  Finns nyckelkontroller som säkerställer en god intern kontroll vad gäller 

upphandling och inköp? 

6.  Genomförs kontrollerna på avsett sätt? 

7.  Sker uppföljning av avtalstrohet? 

8.  Efterlevs gällande attestinstruktioner vid inköp? 

 

Granskning visar att för ett flertal av frågeställningarna har revisionen inget att 

anmärka på. Nedan följer revisionens frågor och kommentarer samt svar på de 

frågor där revisionen har rekommendationer.   

 

1. Har kommunen säkerställt en tydlig styrning för upphandling och inköp genom 

exempelvis dokumenterade och kända policys och riktlinjer för upphandling 

och inköp? 

1. Revisionens bedömning: Vår bedömning är att Munkedals 

kommuns styrning av området är tydlig och ändamålsenligt 

utformad. Styrdokumenten behandlar olika typer av 

upphandlingar och bedöms utgöra ett bra stöd för personal som 

ska tillgodogöra sig information.  

 

2. Finns tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp? 

 

1. Revisionens bedömning: Vår bedömning är att det finns en 

tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp. 

 

3.  Finns en ändamålsenlig avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att 

avtal, även ramavtal, finns för väsentliga inköpsområden? 

1. Svar: Vår bedömning är att det finns en god avtalshantering i 

kommunen samt att det finns fungerande rutiner för att 

säkerställa att det finns avtal för väsentliga inköpsområden.  

 

4. Sker upphandlingar i enlighet med lagkraven och med hänsyn till 

affärsmässighet och konkurrens? 

1. Revisionens bedömning: Vår bedömning är att det finns goda 

förutsättningar i Munkedals kommun, utifrån befintliga 

styrdokument, för att upphandlingar ska ske i enlighet med 

lagkrav och med hänsyn till affärsmässighet och konkurrens. 

Vår stickprovsgranskning visar dock att 

upphandlingsdokumentationen är bristande i vissa fall. 

Dokumentationen brister främst avseende direktupphandlingar 
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där de interna regelverken inte följts. För upphandlingar över 

15 % av tröskelvärdet enligt LOU är dokumentationen god. 

Vi rekommenderar kommunen att kartlägga behovet av 

riktade utbildningsinsatser inom området för att stärka 

följsamhet till de interna regelverken.  

2. Svar: Förvaltningen genomför nu översyn av antalet beställare i 

organisationen med syfte att dessa ska minskas. I samband 

med det kommer också kontinuerliga utbildningar att 

genomföras.  

 

5. Finns nyckelkontroller som säkerställer en god intern kontroll vad gäller 

upphandling och inköp? 

1. Revisionens bedömning: Vår bedömning är att det finns en god 

kontrollmiljö avseende inköp som sker genom formella 

beställningar som attesterats. Kontrollmiljön kopplad till 

direktupphandlingar och inköp som sker direkt från leverantör 

bedöms innehålla vissa brister.  

Vi rekommenderar kommunen att se över möjligheten 

att begränsa antalet beställare i kommunen för att 

ytterligare stärka kontrollmiljön samt att stärka 

kontrollen vid direktupphandlingar.  

2. Svar: Förvaltningen genomför nu översyn beställare i 

organisationen med syfte att dessa ska minskas. I samband 

med det kommer också kontinuerliga utbildningar att 

genomföras. 

 

6. Sker uppföljning av avtalstrohet? 

 

1. Revisionens bedömning: Vår bedömning är att kommunens 

uppföljning av avtalstrohet inte är heltäckande då den enbart 

fokuserar på enskilda områden. Vår stickprovsgenomgång visar 

att inköp har skett utanför ramavtal och att 

upphandlingsdokumentationen för vissa direktupphandlingar är 

bristfällig.  

Vi rekommenderar kommunen att utveckla uppföljningen 

av ramavtalstrohet. 

2. Svar: Under ett flertal år har kontroller inom olika 

avtalsområden genomförts. Trots det bör uppföljningen stärkas 

upp. Arbetet kommer att prioriteras framöver. 

 

7.Efterlevs gällande attestinstruktioner vid inköp? 

1. Revisionens bedömning: Vår bedömning är att attestinstruktion 

vid inköp efterlevs. 

 

 

 

 

Rapporten överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för svar till revisionen. 
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  2016-09-26 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata-mark 
 

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ”Riktlinjer för markanvisningar och 
exploateringsavtal” 
 

Sammanfattning 
Enligt lagstiftning (Plan- och bygglagen) från 2015 ska kommunen anta riktlinjer för 
markanvisningar och för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska innehålla 
utgångspunkter och mål för överlåtelser samt principer för prissättning. Riktlinjerna 
är vägledande. 
 
Markanvisning tillämpas då kommunen överlåter/säljer mark. I detta avtal kan villkor 
om utformning, trafiklösningar, antal lägenheter etc anges. 
 
Exploateringsavtal används när en exploatör tar fram en detaljplan och reglerar 
kostnadsfördelning, ansvar för utbyggnader etc. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Riktlinjerna tydliggör de ekonomiska förutsättningarna. 

Miljö 
Redovisas i respektive ärende 

Inga ytterligare konsekvenser 

 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Riktlinjer för markanvisningar och 
exploateringsavtal 
 
Inledning 
Munkedals kommun ska genom planberedskap och aktiv markpolitik tillgodose behovet av 
mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål i Munkedals kommun. Kommunens 
markinnehav i kombination med det kommunala planmonopolet är viktiga komponenter i 
kommunens arbete för en hållbar stads- och tätortsutveckling. Kommunen vill samtidigt 
främja egna initiativ, konkurrens och mångfald på bostadsmarknaden och i näringslivet. 
 
Genom riktlinjerna framtagna i detta dokument tydliggörs spelreglerna i kommunen. 
Kommunens agerande görs förutsägbart för intresserade och engagerade byggherrar, 
exploatörer samt verksamhetshavare. 
 

Markanvisning för bostäder 
En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor förhandla med kommunen om 
förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom ett område som kommunen äger. 
 
Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. Avtalets exakta struktur 
och innehåll kan variera beroende på områdets förutsättningar. Markanvisning i Munkedals 
kommun sker enbart på mark där detaljplan finns eller processen med att ta fram en ny 
detaljplan har inletts. Markanvisningsavtal kan tecknas både före och efter att en detaljplan 
har vunnit laga kraft. 
 
En markanvisning innebär inte ett ställningstagande från kommunen som planmyndighet. 
Tecknas markanvisningsavtal innan en detaljplan vunnit laga kraft garanterar kommunen 
varken byggrätter eller att detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Villkor för markanvisning 
En markanvisning är normalt tidsbegränsad till ca ett år. Kommunen kan medge en 
förlängning av markanvisningen. En förutsättning för förlängning är att byggherren aktivt har 
drivit projektet och förseningen inte beror på byggherren. En avgift tas ut i samband med 
beslut om förlängning. 
Senast på den dag då markanvisningen upphör ska avtal om köp (köpekontrakt) 
tecknas. Om köpekontrakt inte träffas har kommunen rätt att göra en ny markanvisning till 
annan part. 
Sedan markanvisningsavtal har tecknats ska en markanvisningsavgift om 5 % av 
försäljningspriset för området erläggas till kommunen. 
Projekt som avbryts i förtid ger rätt till återbetalning av erlagd markanvisningsavgift om det 
är kommunen som avbryter anvisningen. 
Projekt som avbryts i förtid ger inte rätt till ny markanvisning. 
Markanvisning får ej överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller även 
överlåtelse till närstående företag. 
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Metoder för markanvisning 
Som grundprincip gäller att aktörer genom normal markanvisning ska beredas möjlighet att 
komma med förslag på bebyggelse innan fördelning sker. Denna princip är viktig för att 
behandla alla aktörer rättvist samt för att undvika att urval sker på andra kriterier än de 
beslutade. Urval och markanvisning kan ske på olika sätt beroende på förutsättningarna, se 
nedan. 
 
I huvudsak tillämpas fyra metoder för markanvisning: normal markanvisning 
(markanvisningstävling), särskild anvisning, direktanvisning och markanvisning genom 
anbud. 
 
Normal markanvisning (markanvisningstävling) 
Urval sker genom en tävling. Alla aktörer bereds möjlighet att komma med förslag. 
Bedömning görs av utsedd urvalsgrupp. Kriterier vid bedömning väljs med bakgrund i 
projektets mål. 
 
Särskild anvisning 
Tillämpas i projekt/områden där kommunen utvecklar en process eller prövar särskild teknik. 
Byggherre och/eller särskild intressent väljs ut efter erfarenhet och kompetens. Metoden 
strider mot grundprincipen och beslut får endast tas av kommunstyrelsen. Beslut ska 
motiveras. 
 
Direktanvisning 
Anvisning utan föregående urvalsprocess. Denna metod är lämplig t.ex. när utvald exploatör 
redovisar ett intressant förslag som följer detaljplan, samtidigt som ett normalt förfarande inte 
antas ge bättre förslag utan snarare riskerar att försena och fördyra processen för kommun och 
byggherrar. Metoden strider mot grundprincipen och beslut får endast tas av 
kommunstyrelsen. Beslut ska motiveras. 
 
Anbud 
Anbudsförfarande är mest lämpligt att använda för enskilda tomter där kommunen inte har 
några specifika krav utöver detaljplanens förutsättningar. Beslut om anbudsförfarande fattas 
av kommunstyrelsen. 
 
Bedömningsgrunder vid normal markanvisning 
Generellt bör följande kriterier utgöra beslutsunderlag vid markanvisningstävling. Dessa kan 
specificeras och kompletteras beroende på projekt och område. 
Markpris: Kommunen säljer mark till marknadsmässiga priser. Markpris kan beslutas 
innan tävling, men kan även vara ett av urvalskriterierna. 
Mångfald i boendet: Munkedals kommun har en grundläggande strävan att främja 
mångfald i boendet. Det innebär att det ska finnas en stor variation när det gäller 
upplåtelseformer, boendekostnader, hustyper och lägenhetsstorlekar inom kommunen som 
helhet såväl som inom olika kommundelar. 
Miljö: Munkedals kommun har höga ambitioner beträffande miljö och hållbarhet. 
Kommunen vill samarbeta med de byggherrar som aktivt driver dessa frågor framåt i ord och 
handling. Målsättningen är att skapa förutsättningar för byggherrar att utveckla olika aspekter 
på hållbart byggande utifrån de förutsättningar som gäller för respektive område. Munkedals 
kommuns miljömål med underliggande dokument utgör grund vid utvärdering och byggherrar 
uppmuntras att visa ytterligare ambitioner. 
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Konkurrens och mångfald på marknaden: Vid val av byggherre ska kommunen verka för 
att främja goda konkurrensförhållanden. Fler företag, både stora och små, 
ska ges möjlighet att etablera sig och kommunen ska sträva efter att få in fler 
intressenter. På samma sätt strävar kommunen efter en mångfald bland arkitekter. 
Gestaltning: Munkedals kommun lägger vikt vid områdets och bostadens utformning, både 
boende- och utomhusmiljö. Därför är exempelvis ett projekts arkitektoniska utformning av 
betydelse och hur väl byggherren följer detaljplan och i förekommande fall valda delar av 
gestaltningsprogram ett kriterium vid markanvisning. 
Organisation och genomförande: Kommunen är angelägen om en snabb 
bostadsproduktion. Det är därför viktigt att byggherren kan visa på en trovärdig organisation 
och ekonomisk möjlighet till genomförande. 
 

Markpris och markanvisningsavgift 
När markanvisningsavtalet tecknas ska byggherren erlägga en markanvisningsavgift. Denna 
avgift utgör 5 % av köpeskillingen och räknas av köpeskillingen vid en 
försäljning. Markanvisningsavgiften återbetalas inte vid en avbruten markanvisning eller om 
köp inte genomförs. Undantag görs om kommunen avbryter markanvisningen i förtid. 
 
Markpriset grundar sig priset på en extern, oberoende värdering av området och beslutas av 
kommunstyrelsen. Priset ska vara marknadsmässigt, men inte marknadsledande. Beslut om att 
tillämpa anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen. I köpeskillingen ingår gatukostnader 
mm men inte till exempel anläggningsavgifter för vatten och avlopp eller anslutningsavgift 
för el eller fjärrvärme. 
 
Kommunen har härutöver att förhålla sig till EU:s statsstödsregler. Dessa innebär att 
kommunen inte får sälja mark till underpris eller köpa mark till överpris. Åtgärden får inte 
leda till eller hota att leda till snedvriden konkurrens och hota att påverka handeln mellan 
medlemsstaterna. Konsekvensen vid överträdelse blir att stödet kan komma att återkrävas. 
 
 
Överlåtelse av mark 
Om byggherren inom markanvisningstiden finner att det finns en marknad för sin produktidé 
tecknas ett köpekontrakt. I köpekontraktet villkoras att kvalitetskontroll i form av bygglov 
med mera ska ske innan byggherren får tillträde till fastigheten. När kvalitetskontroll är 
genomförd och handpeng erlagd kan byggherren påbörja byggnation. 
Villkor i köpekontrakt: 
Tillträde: Köparen får tillträda fastigheten när handpeng är erlagd och kommunens 
uppställda kvalitetskrav och övriga giltighetsvillkor är uppfyllda. Kvalitetskraven kontrolleras 
under bygglovsprocessen. Normalt sker tillträde först när bygglov ges. Övriga 
giltighetsvillkor kan till exempel vara att fastighetsbildning ska ha vunnit laga kraft eller att 
köpekontraktet ska godkännas av kommunstyrelsen. 
Köpeskilling: Köpeskillingens storlek och vad som ingår i köpeskillingen redovisas. I 
avtalet regleras även när handpenning och köpeskilling ska erläggas. 
Byggnadsskyldighet: Vid försäljning av mark för bostäder gäller att planerad 
byggnad påbörjas inom 4 månader efter beviljat bygglov. Detta krav är viktigt för att inte 
fastigheten ska läggas i byggherrens markreserv. Köpebrev utfärdas när bottenplatta eller 
motsvarande anlagts. 
Överlåtelseförbud: Köpare har inte rätt att överlåta avtalet vidare utan kommunens 
skriftliga godkännande. 
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Giltighet: För köpekontraktets giltighet krävs att Köparen har inkommit med ansökan om 
bygglov inom i kontraktet föreskriven tid. Tidsgränsen sätts vanligen till ca 6 månader efter 
undertecknat avtal. 
 
Ansökan om markanvisning 
Kommunen för en lista över byggherrar som har visat intresse av att bygga i Munkedal. 
Intresselistan används som underlag för informationsutskick, inbjudningar till 
markansvisningstävlingar med mera. Det är upp till varje enskild byggherre att se till att de 
kontaktuppgifter som har lämnats stämmer och är uppdaterade. 
 
Vid normalt markanvisningsförfarande annonseras på kommunens hemsida och inbjudan att 
delta skickas till byggherrar på intresselistan. För att delta i en markanvisningstävling ska man 
följa anvisningarna i inbjudan. 
 
Byggherrar som i övrigt önskar markanvisning i Munkedal ska anmäla detta till 
kommunen. Kommunen strävar efter att behandla ansökan så skyndsamt som möjligt. 
Beroende på projektets art och förutsättningar i övrigt varierar den tid det tar innan beslut om 
markanvisning kan fattas. 
 

Försäljning av verksamhetsmark 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens verksamhetsmark. Ambitionen är att skapa bra 
förutsättningar för såväl befintliga företag som nya företag i Munkedals kommun. 
 
All mark som säljs för verksamhetsändamål är detaljplanelagd och har utbyggt vatten-, 
avlopps- och gatunät. Verksamhetmark säljs som råmark. För att möta verksamhetshavarens 
behov är marken normalt inte avstyckad innan försäljning sker. Nödvändig fastighetsbildning 
står köparen för. 
 
Verksamhetsinnehavare som är intresserade av verksamhetsmark kontaktar kommunen. Efter 
förhandling tecknas köpekontrakt. Själva försäljningen sker genom 
samhällsbyggnadssektorn. Försäljning kan föregås av att företaget beviljas option på området. 
 
Markpris 
För verksamhetsmark finns ett grundpris beslutat av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan 
besluta om särskilt pris för sådan mark där det är motiverat utifrån områdets särskilda förutsättningar. 
Markpriset ska baseras på kostnaderna för att få fram området samt på läget. 
 
Markpriset beräknas utifrån antalet kvadratmeter som säljs. I köpeskillingen ingår 
gatukostnader, men inte till exempel anläggningsavgifter för vatten och avlopp eller 
anslutningsavgift för el eller fjärrvärme. 
 
Finns flera intressenter för ett specifikt markområde kan anbudsförfarande komma att 
tillämpas. Beslut om anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen. 
Vid försäljning av verksamhetsmark gäller samma regler som vid försäljning av bostadsmark 
beträffande EU:s statsstödsregler. 
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Option 
En option är en överenskommelse mellan kommunen och en verksamhetsinnehavare som ger 
verksamhetsinnehavaren rätt att under en begränsad tid ensam förhandla med kommunen om 
köp av mark inom ett verksamhetsområde. Optionstiden tidsbegränsas till maximalt ett år och 
kan förlängas högst 2 gånger. I optionsavtalet anges försäljningspris vid en framtida 
försäljning av området. Beslut om optionsavtal enligt ovan fattas av kommunstyrelsen. En 
avgift tas ut i samband med beslut om förlängning. 
 
 
Överlåtelse av mark 
När optionstiden upphör ska avtal om köp tecknas (köpekontrakt). En option är inte en 
förutsättning för köp. Köpekontrakt kan således tecknas direkt, utan föregående optionsavtal. 
I kontraktet anges de förutsättningar som gäller för köpet. 
Villkor i köpekontrakt: 
Tillträde: Köparen får tillträda fastigheten när handpengen är erlagd och övriga 
giltighetsvillkor är uppfyllda. Övriga giltighetsvillkor kan till exempel vara att 
fastighetsbildning ska ha vunnit laga kraft. 
Köpeskilling: Köpeskillingens storlek och vad som ingår i köpeskillingen redovisas. I 
avtalet regleras även när köpeskilling ska erläggas. Köpebrev utfärdas när bottenplatta eller 
motsvarande anlagts. 
Byggnadsskyldighet: Vid försäljning av verksamhetsmark gäller i regel att den ska 
bebyggas med en för verksamheten permanent byggnad inom ett år från 
tillträdesdagen. Detta krav är viktigt för att inte fastigheten ska läggas i byggherrens 
markreserv. 
Överlåtelseförbud: Köpare har inte rätt att överlåta avtalet vidare utan kommunens 
skriftliga godkännande. 
Giltighet: För köpekontraktets giltighet krävs att köpeskillingen erläggs inom utsatt 
tid, samt att nödvändig fastighetsbildning vinner laga kraft. Även andra giltighetsvillkor kan 
förekomma. 
 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre eller fastighetsägare 
om genomförandet av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen. 
Syftet med exploateringsavtalet är att klargöra och fördela ansvar, kostnader och intäkter. 
Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på områdets unika förutsättningar. 
 
Upprättandet av exploateringsavtal, dess innehåll och vilka begränsningar som finns i 
avtalsfriheten regleras av 6 kap, 39-42 §§ i Plan- och bygglagen. 
 
Exploateringsavtal tecknas innan detaljplan har antagits och kräver för sin giltighet att 
detaljplanen antas och vinner laga kraft. Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fattar 
det formella beslutet att ingå exploateringsavtal. Ett upprättande av ett exploateringsavtal 
innebär inte ett ställningstagande från kommunen som planmyndighet. Kommunen kan 
varken garantera byggrätter eller att detaljplan vinner laga kraft. 
 
Villkor för exploateringsavtal 
I exploateringsavtalet regleras ansvar och kostnader för: 
o marköverlåtelse, markupplåtelser och skydd av allmänna anläggningar, 
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o vem som ansvarar för projektering och utbyggnad av kommunaltekniska, 
anläggningar, samt 
o fördelningen av exploateringskostnaderna mellan kommunen och exploatören 
 
Kommunen har möjlighet att ta ut ersättning och avgifter av exploatören för: 
o allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 
o gator, vägar, allmänna platser, med mera, 
o beslut om planbesked, lov, administrativa åtgärder, med mera, samt 
o granskning av projekteringshandlingar 
 
Exploateringsavtal får inte, helt eller delvis, överlåtas utan kommunstyrelsens 
godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 
 
Om exploateringsavtal, efter kommunstyrelsens godkännande, överlåts gäller som villkor att 
exploatören och den part som övertar avtalet solidariskt ansvarar för avtalets rätta fullgörande. 
 
Utbyggnad av allmän plats och kommunaltekniska anläggningar 
Vid utbyggnad av allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen ska vara 
huvudman (kommunalt huvudmannaskap) ska upphandling ske i enlighet med Lagen om 
offentlig upphandling om inte kommunen utför arbetet i egen regi. 
 
Vid utbyggnad av allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen inte ska vara 
huvudman (enskilt huvudmannaskap) utför och bekostar exploatören arbetet. 

Överlåtelse av och ersättning för mark 
För att genomföra en detaljplan krävs ofta att mark byts mellan parterna. Beroende på 
ägoförhållande innan exploateringen kan det bli aktuellt dels att exploatören erhåller mark 
från kommunen (kvartersmark) och att exploatören överlåter mark till kommunen (mark för 
allmän plats). 
 
I normalfallet berör exploateringsområdet enbart mark ägd av kommunen och exploatören. 
Ibland innebär exploateringen att intrång sker på mark ägd av tredje man. Läggs allmän plats 
på tredje mans mark är grundprincipen att exploatören ska lösa in marken för att sedan 
överlåta denna till kommunen. 
 
Markbyte sker genom fastighetsreglering. Exploatören står förrättningskostnaderna. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 22 
 
Anmälan av nya motioner 
 
Ove Göransson (V) inkom 2016-05-23 om motion gällande möteslokaler, dnr: 
KS 2016-208. 
Ove Göransson (V) inkom 2016-05-23 om motion gällande införande av 
seniorkort inom Västtrafik, dnr: KS 2016-207. 
 
Ove Göransson (V) föredrar samtliga motioner. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 
Expedieras till 
Ansvarig handläggare 
Akten 
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 2016-05-09 Dnr:      

 
 KOMMUNSTYRELSEN  
  
 
 
       

Förslag - Friskvårdssubvention 

1. Bakgrund 

Ohälsotalet (sjukfrånvaron) ökar för de anställda i Munkedals kommun. Både 
långtidsfrånvaron och även den korta frånvaron ökar. Munkedals kommun ligger ca 
2 % enheter över genomsnittet för landets kommuner enligt SKL. 

För kommunen är ett av de viktigaste målen att vända denna trend och att i första 
hand komma i nivå med landets kommuner i övrigt och på sikt ligga under denna 
nivå.  

För att vända trenden med höga ohälsotal krävs åtgärder och satsningar på flera 
olika områden. Åtgärder som Personalenheten har ett övergripandesansvar för att 
driva och föreslå. Åtgärder och satsningar måste ske på alla områden, från ledning 
och styrning, arbetsorganisation till ett ansvar hos den enskilde medarbetaren. 

 

Friskvårdstimman 
 
Friskvårdtimmen inom Munkedals kommun infördes 20xx-xx-01 och har visat sig 
vara svår att hantera på ett rättvist sätt samt utnyttjas även olika. Någon direkt 
uppföljning av hur ”timman” används finns inte heller löpande. Även ”regler” om 
när den utnyttjas hanteras också olika inom delar av kommunens verksamheter. 
Erfarenheter från andra kommuner visar exempel på att friskvårdstimman i princip 
innebär en arbetstidsförkortning och syftet når därför inte målet – aktiv friskvård 
på arbetstid.  

Vidare har det varit svårt att hitta gemensamma aktiviteter inom kommunen som 
passar alla medarbetare och är anpassade till olika verksamheters arbetstider etc. 

Personalenheten föreslår därför att Friskvårdstimman slopas fr o m 2017-01-01 och 
kommunen istället inför subventionerad motion och friskvård. 

2. införande av Subventionerad Motion Och friskvård 

Subventionerad motion och friskvård innebär sammanfattningsvis följande; 

– Medarbetare som är anställd vid Munkedals kommun kan få ett 
friskvårdsbidrag med maximalt 800 kronor per kalenderår (inkl. moms). 
Förutsättningen är; 

att friskvården sker på fritid och  
att den egna insatsen är 50 % av den totala kostnaden.  

36



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

Exempelkostnaden är 1400 kronor under året. En subvention med 700 
kronor utbetalas (50 %). 

– Som anställd räknas medarbetare som har en sysselsättningsgrad på 
minst 40 % och är tillsvidareanställda, tidsbegränsadanställning (minst 6 
månader och under perioden anställd vid kommunen) och 
anhöriganställd. Medarbetare som är sjukskriven eller föräldraledig 
omfattas också av friskvårdsbidraget. 

– Munkedals kommun tillämpar strikt Skatteverkets regler om vilka motion 
och friskvårdsaktiviteter som är att anse som en skattefri förmån. 
Reglerna säger att aktiviteten skall vara av ”enklare” slag.  Det finns 
även aktiviteter som inte godkänns av Skatteverket dvs. ersätts inte av 
kommunen. Utdrag från Skatteverkets regler finns med som bilaga. 

– För att få ut ersättning måste originalkvitton från föreningen, 
”företaget”, friskvårdanläggningen etc. lämnas. Kvittot skall vara utställt 
på; namn på den som betalt avgiften och det skall framgå till vilket 
företaget med organisationsnummer som betalningen skett, aktiviteten 
som det gäller samt den moms som betalts. Eventuella startavgifter eller 
medlemsavgifter skall specificeras eftersom de inte ingår i subventionen. 

– För de medarbetare som betalar löpande avgift (månadsvis eller 
liknande) utgår subventionen för avslutade månader. Företaget skall 
därefter utfärda ett underlag som innehåller samma uppgifter som 
beskrivs för originalkvitto enligt ovan. Medarbetaren får själv be 
företaget utfärda underlaget. 

– Utbetalning av subventionen sker via lön. Kvitton och underlag för 
utbetalning lämnas på särskild blankett ”Ansökan - Subventionerad 
friskvård” till Personalenheten, Munkedals kommun.  

– Medarbetare kan lämna in blankett/kvitton högst två gånger per 
kalenderår och ”Ansökan – Subventionerad friskvård” skall vara 
Personalenheten tillhanda senast 30 november men kan med fördel 
lämnas in löpande under året. 

3. Konsekvenser 

Friskvårdstimman 

Konsekvenser av slopandet av friskvårdtimman är mycket svår att uppskatta då 
någon direkt uppföljning inte har skett. Den bör dock innebära en ökad närvaro på 
arbetsplatserna samt arbetsledningen får en mindre uppgift att planera och besluta 
om. En förutsättning, som varit svår att följa, är att friskvårdtimman ”måste starta 
och avslutas på arbetsplatsen/arbetsstället” förenklar också.  

Negativt kan vara att en del medarbetare kan uppleva det som en försämring av att 
förändra befintligt regelverk medan andra upplever det positivt. Detta sammanvägt 
innebär att kommunen måste våga pröva nya vägar och inte alltid addera nytt utan 
även ompröva och ersätta. I detta fall slopa friskvårdstimman. Effekten av 
subventionerad friskvård på fritid bedöms därför ha större positiva för helheten och 
erbjuds samtliga anställda på lika villkor. 
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Subventionerad motion och friskvård 

Den direkta kostnaden för Subventionerad motion och friskvård kan beräknas enligt 
följande förutsättningar: 

Berör ca 1000 anställda vid Munkedals kommun 

Utnyttjas av ca 40 % av de anställda 

Max - beloppet 800 kronor 

Totalt 320 000 kronor – brutto inkl. moms 

Totalt 256 000 kronor – netto exkl. moms 

 

Vidare har subventionerad friskvård ytterligare fördelar i form av 

 Ökar den medarbetarens möjlighet att välja former och tidpunkt för 
aktiviteter. 

 Är en plus faktor för kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
 Egeninsatsen ”triggar” att fullfölja påbörjad satsning inom motion och 

friskvård. 

 

Genom att ge medarbetaren ett friskvårdsbidrag kan det innebära ett steg mot 
bättre hälsa, men framför allt är det en del av att vara en attraktiv arbetsgivare. 

4. Förslag till beslut 

Personalenheten föreslår att införa subventionerad motion och friskvård via 
friskvårdsbidrag om maximalt 800 kr per kalender år fr o m 2017-01-01. 
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  2016-09-26 Dnr: KS 2010-37 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Peter Berborn  
Administrativ chef   
 

Revidering av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för uppdraget som överförmyndare införa ett 
begränsat årsarvode som utgör 7% av kommunalrådets arvode. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Regler för arvoden och 
ersättningar för förtroendevalda. 

Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 30 juni 2016, § 40, behandlat förslag till revidering av 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade att 
återremittera ärendet för att utreda vad överförmyndaren ska ansvara för i relation 
till Samverkande överförmyndare i Uddevalla kommun så att arvoderingen kan 
sättas i relation till arbetsuppgifterna. 
 
Överförmyndarens uppdrag 
Varje kommun är skyldig att utse en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 
Munkedals kommun har utsett en överförmyndare. Överförmyndarens uppdrag  
regleras av bestämmelser i föräldrabalken. Huvuduppdraget är att utöva tillsyn över 
utsedda ställföreträdare så att personer som är i behov av ställföreträdare inte 
missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  
 
Munkedals kommun ingår sedan 2010 i ett samverkansavtal avseende gemensam 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet – Samverkande 
överförmyndare. Samverkansavtalet innebär att det finns en gemensam 
kompetens/resurs för juridiska och administrativa frågor inom sakområdet. 
Huvudprincipen är att överförmyndaren så långt som möjligt delegerar uppgifter till 
den gemensamma förvaltningsorganisationen. Vissa uppgifter får dock enligt lag inte 
delegeras. Det gäller bland annat beslut att entlediga eller skilja en ställföreträdare 
från uppdraget. Vidare ska överförmyndaren medverka vid rekrytering av 
ställföreträdare samt varje vecka vara tillgänglig för förvaltningen under 
överenskommen tid. För att upprätthålla kompetens inom sakområdet ska 
överförmyndaren delta vid flera informations- och utbildningstillfällen under året.  
 
Överförmyndarens uppdrag i övrigt framgår av fastställd delegationsordning för 
Samverkande överförmyndare. Delegationsordningen bilaga till tjänsteskrivelsen. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Förändringen ryms inom befintlig budget för överförmyndarnämnden. 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Överförmyndaren 
Löneenheten 
 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Administrativa enheten             
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 40   Dnr KS 2010-37 
 
Revidering av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 
Med anledning av förändring föranlett av att överförmyndaren lämnar sin tjänst i 
kommunens organisation är det lämpligt att se över arvodesreglementet i de 
delar som gäller överförmyndaren. 
 
För närvarande utgår dagarvode för uppdrag enligt 2 § Regler för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda. 
 
Efter jämförelse med grannkommunerna kan konstateras att flera använder sig 
av begränsat årsarvode till överförmyndaren. Ersättningsnivån varierar mellan 
1800 kr och 5500 kr/mån. En skälig ersättning föreslås ligga på 3000 kr/månad. 
 
Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda föreslås revideras genom 
att överförmyndare skrivs in i bilagan till bestämmelserna under 8 §, Begränsat 
årsarvode. 
 
Ersättningsnivå beräknas i % på kommunalrådets arvode. 
 
Föreslagen förändring ryms inom befintlig budget för överförmyndarnämnden. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 112 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 118 
Kommunfullmäktiges arvodesberedning beslut 2016-05-27. 
Kommunsekreterarens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-23. 
Förslag till revidering – Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda. 
 
Jäv 
 
Caritha Jacobsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att införa begränsat årsarvode på 7 %, 

beräknat från kommunalrådets arvode, till överförmyndaren. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Regler för arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda. 

 
Yrkande 
 
Karin Blomstrand (L): Återremiss för att utreda vad överförmyndaren i 
Munkedals kommun ska ansvara för i relation till Samverkande överförmyndare i 
Uddevalla kommun. På detta sätt kan arvoderingen sättas i relation till 
arbetsuppgifterna. 
 
Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och om ärendet 
ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag  
Nej-röst: Återremiss 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 20 
Nej-röster: 14 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda vad 

överförmyndaren i Munkedals kommun ska ansvara för i relation till 
Samverkande överförmyndare i Uddevalla kommun. På detta sätt kan 
arvoderingen sättas i relation till arbetsuppgifterna. 

 
Expedieras till 
Administrativa chefen 
Kommunsekreteraren 
Akten 

42



  

  2016-11-12 Dnr: KS 2016-336

      

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

 
 
Riktlinjer för flaggning på Munkedals kommunala 
flaggstänger 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till Riktlinjer för 

flaggning på Munkedals kommunala flaggstänger. 

 

Sammanfattning 
Förslag till Riktlinjer till Riktlinjer för flaggning på Munkedals kommunala 

flaggstänger har tagits fram. Förslaget ger anvisningar för var och hur det ska 

flaggas vid särskilda tillfällen. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
 

Ekonomi 

Flaggning på samtliga allmänna flaggdagar är en utökning jämfört med idag, då 

flaggning sker Första maj och Nationaldagen. Det innebär ökade kostnader för 

utförandet. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Peter Berborn  

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommunchef 
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 2016-10-05 Dnr: KS 2016-336 

 
 KOMMUNSTYRELSEN  

  

 

 

     

 

 

Riktlinjer för flaggning på Munkedals kommunala 

flaggstänger 
 

Officiella flaggstänger 

Kommunens officiella flaggstänger finns på torget i Munkedal centrum, mitt för 

kommunhuset Forum.   

 

Övriga offentliga flaggstänger 

Övriga kommunala offentliga flaggstänger är i förekommande fall belägna i 

anslutning till befintliga verksamhetslokaler.  

 

Allmänna flaggdagar 

Flaggning på görs på kommunens officiella flaggstänger i Munkedal centrum. 

Flaggningen utförs av fastighetsenheten. 

 

Flaggning på övriga offentliga flaggstänger görs på verksamhetens initiativ och i 

mån av förmåga att med egna resurser utföra flaggningen. 

 

Följande tillfällen är allmänna flaggdagar enligt regeringens förordning 1982:270 

Ska flaggas på 

 

 Nyårsdagen 

 Konungens namnsdag 

 Kronprinsessans namnsdag 

 Påskdagen 

 Konungens födelsedag 

 Första maj  

 Pingstdagen 

 Sveriges nationaldag  

 Midsommardagen 

 Kronprinsessans födelsedag 

 Drottningens namnsdag 

 Dag för val till Sveriges riksdag 

 FN-dagen 

 Gustav Adolfsdagen 

 Nobeldagen 

 Drottningens födelsedag 

 Juldagen 

 

Flaggning vid sorg 

Sorgeflaggning på halv stång görs i anslutning till den avlidnes arbetsplats. Om det 

inte finns flaggstång i anslutning till arbetsplatsen kan mobil flaggstång ordnas 

genom fastighetsenheten. Flaggning sker på initiativ av den avlidnes enhetschef.  
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Om sorgeflaggning avser avliden aktiv förtroendevald flaggas på torget i Munkedals 

centrum. Flaggning sker på initiativ av kommunstyrelsens ordförande. 

 

Flaggning på halv stång kan ske vid dödsbud och på begravningsdagen.  

 

Flaggning vid annat tillfälle 

Flaggning vid annat tillfälle kan ske efter beslut av kommunstyrelsens ordförande.  

Exempel på sådana tillfällen är 

 

 Statsbegravning eller liknande 

 Utländskt besök 

 Europadagen 

 Skolavslutning 

 

Tillåtna flaggor  

Följande flaggor är tillåtna på kommunen flaggstänger (rangordnat). 

 

 Den svenska flaggan 

 Nationsflagga vid besök 

 FN-flaggan  

 EU-flaggan 

 Kommunflaggan 

 

Regnbågsågsflaggan 

Officiella dagar och egna dagar 

 

Anvisningar för flaggning 

All flaggning ska ske enligt bilagda anvisningar.  

 

 

 

Peter Berborn 

Administrativ chef  
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Anvisningar för flaggning 
 

Allmänna regler 

Flaggan ska behandlas med respekt. Den ska vara hel och ren med färgerna i 

behåll. Uttjänt flagga ska brännas. 

 

Vid normala förhållanden 

Flaggan ska hissas helt i topp mot flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt.  

 

Vid sorg 

Flaggan hissas på halv stång, d v s 2/3 av stångens höjd. Flaggan hissas först i 

topp och sänks sedan omedelbart ned till angiven höjd. Efter begravningen hissas 

flaggan antingen först i topp, för att omedelbart tas ned. Alternativt hissas flaggan i 

topp till ordinarie tidpunkt för nedtagning. 

 

Vid utländskt besök 

Vid internationell flaggning intar alltid den svenska flaggan hedersplatsen. 

Hedersplatsen är den mittersta flaggstången. Om flaggstängerna är jämna till 

antalet är hedersplatsen den till höger från mitten, sett med ryggen mot 

byggnaden. Övriga nationsflaggor placeras varannan till höger och varannan till 

vänster i svensk bokstavsordning. Vid behov fylls eventuellt tomma flaggstänger ut 

med den svenska flaggan, alternativt EU-flaggan om det är ett besökande land 

inom unionen. 

 

Tiderpunkter för flaggning 

 Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. 

 Från 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00. 

 Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast klockan 21.00. 

 Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång. 
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  2016-02-23 Dnr:       

     

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 
Handläggare: 

Maria Ottosson Lundström 
Avdelningschef 

Vård och Äldreomsorg

Möjlighet till intraprenad som driftsform inom 

omsorgen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge enheter inom förvaltningen möjlighet att driva 
verksamhet som en intraprenad, under förutsättning att ansökan godkänns  

 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till riktlinjer vid införande av 
intraprenad 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-03 att bevilja inkommen motion från Hans-

Joachim Isenheim (MP) om att utreda möjligheten att införa intraprenad i 

kommunens verksamhet. Fullmäktige beslutade även 2015-09-9 att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa intraprenad.   

Därefter har förvaltningen arbetat fram förslag till riktlinjer för intraprenader i 

Munkedals i kommun.  

En intraprenad innebär att en självständig enhet får utökat ansvar och utökade 

befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala 

förvaltningen. Detta innebär att enheten fortfarande ägs och drivs av kommunen. En 

intraprenad är i reell mening liktydigt med en resultatenhet. Begreppet är 

huvudsakligen tillskapat för att ge ideologiskt utrymme att skapa alternativ till 

traditionell verksamhet utan att behöva bereda möjlighet till entreprenad.  

Det finns många exempel på medarbetare som har ett starkt engagemang, en stor 

vilja till förändring och många konkreta idéer till förbättringar. I större organisationer 

kan det svårt att på ett strukturerat sätt att förvalta dessa idéer. Att driva en 

verksamhet som intraprenad kan vara ett sätt att använda medarbetares kreativitet 

och engagemang. 

Syftet med att utveckla intraprenader är att verksamheterna ska uppnå ett tydligt 

mervärde i form av till exempel;  

 Ökad kvalitet för medborgare 

 Ökad påverkansmöjlighet för medborgare 

 Ökat engagemang och aktivitet på verksamhetsnivå 

 Ökat engagemang och delaktighet hos de anställda 

 Bättre arbetsmiljö 

 Ett långsiktigt ekonomiskt tänkande och en kostnadseffektiv verksamhet 

 Inspirationskälla för förändring och förnyelse av offentlig verksamhet 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

De ekonomiska ramarna beror på typ av verksamhet, samt hur överenskommelsen 

mellan förvaltningen och intraprenaden ser ut.   

Folkhälsa 

En verksamhet på intraprenad innebär en högre grad av delaktighet från både 

personal och brukare, och då även en större möjlighet att kunna påverka. 
Delaktighet och möjlighet att kunna påverka sitt arbete eller sin dagliga tillvaro 

påverkar både hälsa och välbefinnande positivt.  

Facklig samverkan enligt FAS05 

Information i samverkan kommer att ges 160829 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 
Beslutet expedieras till: 

      

Rickard Persson 

 
 

 

Håkan Sundberg 

Sektorchef Kommunchef 

Omsorg  
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 2016-01-20 Dnr:      

 
 KOMMUNSTYRELSEN  

  
 

Handläggare 
Maria Ottosson Lundström  

Avdelningschef 
Vård & Äldreomsorg 

   

Riktlinjer för hantering av intraprenad som driftsform 

i Munkedals kommun  
 

Definition av begreppet 

Intraprenad är en självständig resultatenhet med utökat och förtydligat ansvar 

samt utökade och förtydligade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal 

inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Detta innebär att 

intraprenaden drivs av kommunen och medarbetarna är anställda av förvaltningen. 

Intraprenad är inget juridiskt begrepp vilket innebär att intraprenad som 

verksamhetsform inte utgör något hinder utifrån kommunallagen.  

Syfte 

Syftet med intraprenadverksamhet är att utveckla nya styrformer och idéer i 

verksamheterna för att på så sätt uppnå en bättre kvalitet. Att driva en verksamhet 

som intraprenad ger möjlighet till ökat engagemang samt större inflytande och 

delaktighet för personalen och kan på så sätt också bidra till bättre arbetsmiljö. En 

intraprenad kan innebära en större frihet i utformningen av arbetsprocesserna, 

vilket i sin tur kan leda till ökad flexibilitet och nytänkande med de möjligheter som 

det ger till en förbättring av verksamheten.  

Syftet med att utveckla intraprenader är att verksamheterna ska uppnå ett 
mervärde i form av till exempel; 

  

 

 påverkansmöjlighet för brukare och anhöriga 

 

h delaktighet för de anställda 

  

ktigt ekonomiskt tänkande  

 Kostnadseffektiva verksamheter  

kommunal verksamhet  
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Start  

Intresseanmälan  

Önskemål om att driva en enhet i form av en intraprenad, ska initieras av de 
anställda på enheten. Alla anställda ska ha rätt att vara med och minst 75% av de 

anställda måste vilja vara med.  
De intresserade ska skicka in en kortfattad anmälan till förvaltningens 

ledningsgrupp (kommunledningsgruppen). En intresseanmälan som ska innehålla 
en verksamhetsplan med verksamhetsidé, en beskrivning av planerat 

kvalitetsarbete, de viktigaste målen samt en preliminär budget. I anmälan ska 

också framgå vilken inställning personalen har till förändringen.  
 

Alla intresseanmälningar som kommer in, ska behandlas. Kommunchefen blir 
ansvarig för att ärendet bereds, varefter kommunstyrelsen har att bevilja eller 

avslå intresseanmälan.  

 

Information och utbildning 
När en intresseanmälan enligt ovan är ska ett informationsmöte med berörda 

(inklusive berörda arbetstagarorganisationer) hållas. Mötet ska ge en allmän bild av 

vad en intraprenad innebär.   
Efter beslut i kommunstyrelsen, innebärande klartecken för intraprenaden, ska 

utbildning, om i första hand personal- och ekonomifrågor, krävas av dem som står 
som ansvariga för intraprenaden.   

Utbildningen ska även ge kunskaper om gällande lagar, förordningar, avtal, policys 

och riktlinjer samt innehålla ett block om ledarskap och grupprocesser. 

Överenskommelse  

Alla frågor som rör intraprenaden och förhållandet mellan denna och förvaltningen 
finns i en överenskommelse som förhandlas fram i dialog mellan blivande 

intraprenad och förvaltningen. Överenskommelsen tecknas med ansvarig 
intraprenadchef. Överenskommelsen fastställs av kommunstyrelsen, som 

därigenom godkänner intraprenaden.  
Överenskommelsen tecknas på tre år. Överenskommelsen ska innehålla en 

reglering som innebär att nämndens krav och resultatmål för verksamheten ses 
över inför varje budgetår.  

Överenskommelsen ska innehålla:  

 

 

d  

förvaltningens ansvar  

 

 

Reglering av hyra av lokaler och utrustning som intraprenaden behöver för att 

driva verksamheten  

 

Former för hur krav och resultatmål ska ses över inför budgetår  

sektorgemensamma och kommungemensamma service  

 

Uppsägningstiden under löpande tidsperiod  
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Samverkan/förhandling enligt MBL ska fullgöras inför samtliga beslut angående 
start av intraprenad.  

Ansvar, befogenheter och organisation  

Intraprenadverksamhet ska drivas inom ramen för de lagar och centrala avtal som 

gäller för andra kommunala enheter inom samma verksamhetsområde.  

 
Intraprenaden ska tillämpa den lagstiftning som gäller för offentlig verksamhet, 

såsom kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, lagen 
om offentlig upphandling, arkivlagen samt arbetsrättslig lagstiftning och 

speciallagstiftning inom det aktuella verksamhetsområdet. Intraprenaden lyder 
under offentlighetsprincipen.  

 
Intraprenaden ska följa de styrande dokument som gäller i Munkedals kommun. 

Nya beslut om policys, regler mm. gäller för intraprenader om inget annat framgår.  

Kommunstyrelsen har fortsatt det formella och övergripande ansvaret för 
intraprenaden. Kommunstyrelsen måste försäkra sig om att intraprenaden uppfyller 

de krav som ställs genom lagstiftning, nationella och kommunövergripande beslut 
och regelverk.  

 
Kommunchef beslutar om vem som är chef för intraprenaden och intraprenadens 

organisatoriska ställning och organisatorisk tillhörighet. Intraprenadchefen ansvarar 
för planering och utveckling av verksamheten samt ekonomi- och personalfrågor 

inom intraprenaden.  

Uppföljning  

Intraprenaden ska till kommunstyrelsen lämna delårs- och årsrapport i enlighet 
med kommunstyrelsens fastställda riktlinjer för uppföljning. Därutöver ska 

intraprenaden lämna de uppföljningsrapporter som bestämts i överenskommelsen.   

Ekonomi  

Överenskommelsen reglerar intraprenadens ekonomiska förutsättningar under 
gällande tidsperiod. I överenskommelsen ska det framgå på vilket sätt som 

kommunstyrelsen kan ändra de ekonomiska förutsättningarna under gällande 
tidsperiod på grund av till exempel effektiviseringskrav.  

Redovisning  

Intraprenaden är en egen redovisningsenhet med resultaträkning. Intraprenaden 

ska följa förvaltningens tidplan och regelverk för uppföljning och redovisning av 

verksamheten.  

Överskott/underskott  

Intraprenaden får själv hantera ett överskott under förutsättning att intraprenaden 
lever upp till de målsättningar inom kvalitet, ekonomi och personal som framgår av 

överenskommelse. Avsikten är att överskottet ska stanna i intraprenaden och 
exempelvis användas till inköp, kompetensutveckling eller andra 

personalutvecklande insatser. Uppkommer ett ekonomiskt underskott ska 
intraprenaden upprätta en åtgärdsplan som beskriver hur balansen ska återställas 

inom den tidsperiod som överenskommelsen gäller. Åtgärdsplanen ska rapporteras 
till förvaltningen.  
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Långsiktiga ekonomiska åtaganden  

Vid ekonomiska åtaganden som sträcker sig över längre tid än överenskommelsen 

krävs godkännande av kommunstyrelsen. Intraprenaden kan själv besluta om inköp 

av t.ex. utrustning som kan finansieras med verksamhetens överskott. Större inköp 

och/eller renovering hanteras av förvaltningen.  

Övriga intäkter  

Intraprenaden kan ges möjlighet att få intäkter från externa aktörer. I sådana fall 

ska detta regleras i överenskommelsen. Här behöver bl.a. konkurrenslagens regler 
beaktas.  

Personalfrågor  

Medarbetare som startar en intraprenad behåller sin anställning i kommunen. De 

anställningsvillkor som gäller för medarbetare i Munkedals kommun fortsätter att 
gälla för medarbetarna i intraprenaden. Intraprenaden ska följa de övergripande 

policydokument och riktlinjer som finns inom kommunen.  
Medarbetare i en intraprenad arbetar enbart inom intraprenaden, dvs. det är inte 

möjligt att dela sin tjänst mellan intraprenaden och annan kommunal verksamhet.  

Kollektivavtal  

Centrala kollektivavtal såsom Allmänna bestämmelser och HÖK gäller för 

intraprenaden. Lokala kollektivavtal tillämpas på samma sätt som för övriga 

medarbetare i kommunen. Om intraprenaden vill teckna egna lokala kollektivavtal 
görs det mellan intraprenaden och berörda fackliga organisationer efter samråd 

med kommunens personalchef.  

Anställning, omplacering och uppsägning  

Intraprenaden kan besluta om anställningar inom verksamheten. Medarbetare som 

rekryteras till intraprenaden är anställd av kommunstyrelsen. Regler om 

företrädesrätt och konvertering gäller för intraprenaden på samma sätt som för 
övriga enheter inom förvaltningen. Intraprenaden omfattas av reglerna om 

omplacering enligt 7 § LAS. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist hanteras 
intraprenaden som övriga enheter inom förvaltningen.  

Arbetsmiljö och rehabilitering  

Intraprenaden har ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Kommunens 

arbetsmiljöpolicy gäller. Munkedal kommuns modell för arbetsinriktad rehabilitering 
ska tillämpas av intraprenaden. Intraprenadchefen fördelar arbetsmiljöuppgifter 

enligt arbetsmiljölagen. Medarbetare i intraprenaden är anslutna till kommunens 
företagshälsovård.  

Samverkan/MBL  

Kommunens samverkansavtal gäller för intraprenaden om inte undantag från detta 

har gjorts i överenskommelsen. Intraprenaden ska fullgöra arbetsgivarens 
samverkans-/ förhandlingsskyldighet enligt intentionerna i samverkansavtalet och i 

förekommande fall MBL. Medarbetarsamtal hålls av närmsta personalansvarig chef.  

Förhandlingar  

Tvisteförhandlingar enligt 10 § MBL rörande förhållandet arbetsgivare och 

arbetstagare förs av kommunens personalchef.  
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Lönehantering  

Intraprenadchefen ansvarar för att ta fram lönekriterier och håller lönesamtal. 

Intraprenaden ska följa den lönepolitik och lönestruktur som finns i kommunen.  
Vid löneöversyn kan intraprenaden själv föra överläggningar med berörda fackliga 

organisationer. Intraprenaden ska följa HÖK och de övergripande principer och 
prioriteringar som tagits fram kommuncentralt.  

Upphandling  

Lagen om offentlig upphandling och kommunens regelverk för upphandling ska 

följas. Intraprenaden omfattas av de centrala inköpsavtal som finns i kommunen 
samt förvaltningens egna upphandlingar. 

Kommun- och sektorgemensam service 

Intraprenaden kan använda samma stöd från kommun- och sektorgemensamma 
resurser som övriga enheter. Intraprenaden har möjlighet att förhandla om att ta 

över ansvaret för viss kommungemensam service. Om så sker kan enheten få 

tillskott i budgeten i relation till omfattningen av det övertagna ansvaret tex kost, 
städ, vaktmästeri).  

Utvärdering  

Intraprenadverksamheten ska årligen utvärderas av berörd förvaltning. I 
utvärderingen ska det framgå hur intraprenaden lever upp till de målsättningar 

inom kvalitet, ekonomi och personal som framgår av överenskommelsen.  

Upphörande av intraprenad  

Förvaltningen och intraprenaden ska senast sex månader innan tiden för 
överenskommelsen går ut besluta om intraprenaden ska förlängas med ytterligare 

en period eller avbrytas. Om intraprenaden avbryts på initiativ av förvaltningen ska 
beslut fattas av kommunstyrelsen. 

 
Under löpande tidsperiod kan intraprenaden sägas upp under följande 

omständigheter:  

 
kommunchef att överenskommelsen ska upphävas under 

löpande tid.  
 

Kommunstyrelsen beslutar om att upphäva överenskommelsen på grund av att 

intraprenaden inte fullgjort sina åtaganden.  

 
I överenskommelsen ska det regleras hur lång uppsägningstiden är under löpande 

tidsperiod. I de fall intraprenaden avbryts återgår den till att vara en ordinarie 
verksamhet i förvaltningen.  
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  2016-10-16 Dnr: 2015-405 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt 

Ekonomichef 

 

Samordningsförbundet Väst delårsbokslut augusti 

2016 (org nr 222 000 - 2030) 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar upprättat delårsbokslut för Samordningsförbundet Väst 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att Samordningsförbundet Väst medvetet 

underbudgeterat 2016 års budget.  

   

Sammanfattning 

Bakgrund 

Samordningsförbundet har inkommit med delårsredovisning med tillhörande 

verksamhetsberättelse, vilken antogs av styrelsen 2016-09-16.  

 

Ekonomi 

Förbundet redovisar en negativ prognos på helår motsvarande -0,8 mnkr. Styrelsen 

har beslutat att budget för 2016 ska uppgå till 11,0 mnkr. Samtidigt som intäkterna 

endast uppgår till 8,6 mnkr. Att underskottet inte är högre beror på senarelagda 

insatser. Årets underskott innebär att det egna kapitalet kommer att minskas med 

motsvarande belopp och vid årsskiftet beräknas uppgå till 2,4 mnkr.  

 

Förbundet skriver i sin rapport att de utgår ifrån ökat bidrag från ägarna både vad 

gäller 2017 och 2018 års budget.  2016 8,6 mnkr, 2017 9,5 mnkr samt för 2018 

10,0 mnkr.  

 

Munkedals insats uppgår för 2016 till 162,6 tkr. Om ovanstående budget godkänns 

innebär det en ökning med 53 tkr respektive 51 tkr för åren 2017 och 2018.  Någon 

hänsyn är inte tagen för detta i MRP 2017. 

 

Revisorerna noterar att budget för perioden 2016-2018 visar på ett underskott med 

drygt 8,0 mnkr. Revisorerna uppmanar förbundsstyrelsen att i kommande års budget 

följa reglerna i kommunallagen samt riktlinjerna från nationella rådet och därmed 

sträva efter en budget i balans för kommande tre-årsperiod. 

 

Måluppfyllelse 

Återredovisning av målen finns i rapporten.   

 

Intern kontroll 

Någon återredovisning intern kontroll har inte skett i rapporten.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Av rapporten framgår att förbundets verksamhet är underbudgeterad. Den fastlagda 

budgeten innebär att det egna kapitalet successivt minskas om inte insatserna från 

medlemmar mm ökas.  

Folkhälsa 

Vilka konsekvenser får beslutet 

Inga ytterligare konsekvenser 

Vilka konsekvenser får beslutet 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Samordningsförbundet Väst 

Omsorgschef 

Arbetsmarknadschef 

Ulrika  

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef/Biträdande kommunchef Kommunchef 
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  2016-10-17 Dnr:KS 2016-348 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Investeringar för Munkedal Vatten AB 2017, plan 

2018-19 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till investeringsbudget för Munkedal 

Vatten AB för 2017, plan 2018-19 

 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har vid styrelsemöte den 17 oktober 2016 beslutat om 

investeringar för 2017, plan 2018-19. 

 

Förslag till 

investerings-

budget 2017 

samt plan 

2018-2019 

Samman- 

ställning 

investeringar 

(tkr)  

Prognos 2016  Budget 2017  Plan 2018  Plan 2019  

Reinvesteringar 

samt utbyggnad 

av nät (inkl verk, 

nät,processförbät

tring etc)  

5 100  7 868  11 710  7 650  

Omvandlings- 

områden  

4 389  647  4 500  3 000  

Exploaterings-

områden  

919  6 329  7 580  0  

Bruttoinveste-

ringar*  

10 408  14 844  23 790  10 650  

Fakturerade 

anläggnings-

avgifter  

-2 674  -4 760  -15 000  0  

Nettoinveste-

ringar  

7 734  10 084  8 790  10 650  

 

Reinvesteringar omfattar omläggningar samt kapacitets- och säkerhetshöjande 

åtgärder i befintligt ledningsnät samt investeringar i befintliga verk, reservoarer etc. 

 

Omvandlingsområden omfattar VA-utbyggnad som påkallats efter länsstyrelsens 

beslut eller som definierades i samband med tillsynsmyndighetens inventeringar. VA-

utbyggnad kan även påkallas ihop med en ny detaljplan som ändrar områdets 

förutsättningar. Här finns också stor osäkerhet och stor potentiell risk för ökade 

kostnader då fastighetsägare i ”mindre bebyggelseområden” kan begära kommunal 

lösning av VA-frågorna. Dessa frågor avgörs av länsstyrelsen.  
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De omvandlingsområden som ligger i budget och plan är inom Saltkällan. 

 

Exploateringsområden avser ett antal detaljplaner som redan är antagna där det 

finns möjlighet att exploatörer påbörjar exploateringen och därmed efterfrågar VA-

anläggningar. De kommunala projekten kan dock styras genom politiska beslut. 

 

Överföringsledning till Tungenäset är beslutad enligt KF Dnr. KS 2016-105 § 39 men 

är inte med i ovan budget med plan. Utredning av finansiering pågår. 

 

Investeringar inom områdena omvandling samt exploatering genererar anläggnings-

intäkter då dessa investeringar innebär att fastigheter ansluts till det allmänna 

vatten- och avloppsnätet. Debitering av anläggningsavgift sker då investeringen 

färdigställts medan utgiften ofta löper under flera år. Det blir därför en förskjutning 

mellan ett projekts utgifter och inkomster. Under 2016 har budgetprocessen förfinats 

och inkomsterna kommer from 2017 att budgeteras på rätt inkomstår.  

Täckningsgraden är idag 66% och anläggningsavgiften bör justeras upp. Förslag 

presenteras våren 2017.   

  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Investeringar ger bättre rening av vatten och/eller spillvatten. Genom vissa av 

investeringarna ansluts fler fastigheter till ledningsnätet. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

  

    

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-10-17 Dnr:KS 2016-347 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

VA-taxa för Munkedal 2017 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till VA-taxa för Munkedals kommun att gälla fr o m 

2017-01-01  

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har på styrelsemöte 17 oktober beslutat föreslå 

kommunfullmäktige anta VA-taxa för 2017. Förslaget till taxa för 2017 är en höjning 

av 2016 års brukningstaxa med totalt 3,0%. Dessa beror på allmänna 

kostnadsökningar, lön, investeringar etc. 

 

Anläggningstaxan föreslås vara oförändrad. 

 

Munkedal Vatten AB diskuterar en ny taxemodell och avser att presentera denna för 

kommunfullmäktige för beslut under våren 2017. Syftet är att få en gemensam 

modell för VA-taxor inom Munkedal, Färgelanda, Sotenäs och Uddevalla Vatten AB. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Höjd taxa påverkar anslutna fastighetsägare. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Dnr 2016–_______ 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige den ______________, § ___ 

 

 

 

 

VA-TAXA 
 

för Munkedal kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning 

 

att gälla från och med 2017-01-01 
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VA-TAXA 

för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
Antagen av kommunfullmäktige ______________, §___. 

 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Munkedal Vatten AB. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Munkedal Vatten AB. 
 

§ 1 

 
För att täcka nödvändiga kostnader för Munkedal kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är 
uppfyllda. 
 

§ 2  

 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 
avgifter). 
 

§ 3 

 
I dessa taxeföreskrifter avses med:  
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas för bostadsändamål.  
 
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses bebyggas för vissa andra ändamål såsom hotell, vandrarhem, 
campinganläggningar och särskilt boende. 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs 
med bostadsfastighet. Exempel på sådana ändamål är kontor, butiker, hantverk, utbildning, 
förvaltning, utställningslokaler, restauranger, industri samt sjukvård. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga 
om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 
125-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark. 
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§ 4 

 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Nej 

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Nej 

Brandpost (BP) Ja Ja 

 
Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna 

V, S, Df, Dg och BP. 
 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Denna taxa förutsätter att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 vattentjänstlagen angivna 
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.  
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet BP inträder när åtgärder för anläggande av BP blivit utförda 
och den som ansvarar för brandskydd informerats om detta. 
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–14) 
 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift betalas. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 
(Servisavgift) 40 860 kr 51 075 kr 

b) en avgift för avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

(Förbindelsepunktsavgift) 

 
 
 

101 800 kr 

 
 
 

127 250 kr 

c) en avgift per lägenhet 
(Lägenhetsavgift) 

 
27 300 kr 

 
34 125 kr 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 5.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) 
lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
avgifter enligt 5.1 a) och b) betalas. 
 
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall avgift för varje tillkommande lägenhet enligt 5.1 c) betalas. 
 

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 
(Servisavgift) 40 860 kr 51 075 kr 

b) en avgift för avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 

Df. 
(Förbindelsepunktsavgift) 

 
 

 
128 900 kr 

 
 

 
161 125 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta  
(Tomtyteavgift) 

 
21,60 kr 

 
27,30 kr 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 6.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) 
lika mellan fastigheterna. 
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 

 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, bevilja anstånd med betalning av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamhet på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 
tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelag (SFS 1975:635), nedan kallad räntelagen, 
från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § i räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
avgifter enligt 6.1 a) och b) betalas.  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall avgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara tidigare betald. 
 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas.  

Avgift tas ut per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift - - 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående: 
 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift   6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100 %   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall reducerade avgifter 

betalas enligt följande. 

 

Avgifter för framdragen servisledning: 

En ledning 90 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 

Avgifter i övrigt:  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 15 % 70 % 15 %  

Lägenhetsavgift 5.1 c) 15 % 70 %  15 % 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 15 % 70 % 15 %  

Tomtyteavgift 6.1 c) 15 % 70 %  15 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 
skall avgifter enligt 8.1 betalas. 
 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar 
för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 
5.1 a) betalas. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 
anläggningsavgift. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 0,00 kr 0,00 kr 

Avgift för Dg från allmän platsmark, väghållare och ansvarig för järnvägstrafik tas inte ut för 
närvarande. Särskild utredning skall göras för att få fram underlag till kommande avgift. 
 

§ 10 
 
Den som ansvarar för brandskydd skall betala anläggningsavgift på nya BP. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

en avgift per varje tillkommande BP 12 600 kr 15 750 kr 
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§ 11 
____________ (Paragrafen om indexuppräkning av anläggningsavgifter är borttagen.) 

 

§ 12  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 
vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–10 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 13  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–10 träffar huvudmannen i stället 
avtal om avgiftens storlek. 
 
13.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 
 

13.2 Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen betalas från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
13.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 
en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 
godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall enligt 5 § räntelagen betalas på varje del av avgiften som 
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall enligt 13.2 betalas. 
 
13.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov krävts eller 
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 
13.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas. 
 

§ 14 

14.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 
kostnader för detta. 
 
14.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 
allmänna del. 
 
14.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 
del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med 
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 15–24) 
 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 15 

15.1 För bebyggd fastighet tas avgift ut vid anslutning till vatten och avlopp. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en avgift per m3 levererat vatten 21,84 kr 27,30 kr 

b) en fast avgift per år 4 032 kr 5 040 kr 

c) tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10 2 848 kr 3 560 kr 

d) tillkommande avgift för lägenhet 11 -  1 240 kr  1 550 kr 

 

15.1.2 För bebyggd fastighet tas avgift ut vid anslutning till vatten och avlopp,  
mätare inte installerad. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en fast avgift per år 7 192 kr 8 990 kr 

b) tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10 5 808 kr 7 260 kr 

c) tillkommande avgift för lägenhet 11 -  4 088 kr 5 110 kr 

 
 

15.2 För annan fastighet tas avgift ut per fastighet vid anslutning till vatten och avlopp:  

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en avgift per m3 levererat vatten 21,84 kr 27,30 kr 

b) 0 – 150 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 4 260 kr 5 325 kr 

c) 151 – 400 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 7 552 kr 9 440 kr 

d) 401 – 800 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 14 128 kr 17 660 kr 

e) 801 – 2 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 28 232 kr 35 290 kr 

f) 2 001 – 4 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 37 652 kr 47 065 kr 

g) 4 001 – 7 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 47 040 kr 58 800 kr 

h) 7 001 – 10 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 55 900 kr 69 875 kr 

i) 10 001 – 15 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 66 960 kr 83 700 kr 
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15.3 För fastighet som delvis är bebyggd med bostadslägenheter och delvis med verksamhet 
enligt § 3 fjärde stycket tas avgift ut med: 
 

  utan moms med moms 

a) en fast avgift per år 4 032 kr 5 040 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 21,84 kr 27,30 kr 

c) en avgift per år och lägenhet från och med 
2:a lägenheten och en avgift per påbörjad 
200-tal m2 verksamhetsyta 2 848 kr 3 560 kr 

 

15.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 15.1 a) 55 % 55 % - - 

Avgift per m3 15.1 b) 55 % 55 % - - 

Avgift per lägenhet 15.1 c) och d) 55 % 55 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
15.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 15.1 a) ut efter en antagen förbrukning om 75 m3 per 
år och lägenhet i permanentbostad och med 40 m3 per år och lägenhet för fritidsbostad. 
 
15.7 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 15.1 a) betalas. Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 40 m3 per lägenhet, enligt § 3. 
 
15.8 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall tillkommande årlig avgift betalas 

med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 15.1 alternativt 15.2. Beloppet 
avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
 
15.9 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens  
va-nämnd eller annan instans bestämd av Riksdagen.  
 

15.10  Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren blivit godkänd, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår av § 20. 
 
15.11  För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), skall avgift med 20 % av avgiften enligt 15.1 a) betalas. 
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§ 16 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

brukningsavgift. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten 0,00 kr 0,00 kr 

Avgift för Dg från allmän platsmark, väghållare och ansvarig för järnvägstrafik tas inte ut för 
närvarande. Särskild utredning skall göras för att få fram underlag till kommande avgift. 
 
§ 17  
 
Den som ansvarar för brandskydd skall betala brukningsavgift för brandposter. 
 
Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

en avgift till varje tillkommande BP per år 608 kr 760 kr 

 

§ 18 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp 
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
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§ 19 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall brukningsavgift enligt 15.1 b) betalas. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.  

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 15.1 b) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 

§ 20 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Avgift per åtgärd och tillfälle*: 

 utan moms med moms 

Nedtagning av vattenmätare 568 kr 710 kr 

Uppsättning av vattenmätare 568 kr 710 kr 

Avstängning av vattentillförsel på fastightsägares begäran 568 kr 710 kr 

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning 1 136 kr 1 420 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 568 kr 710 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 568 kr 710 kr 

Förgävesbesök 710 kr 888 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 155 kr 1 144 kr 

Hämtning av vatten ur vattenpost 568 kr 710 kr 

Byte av sönderfrusen vattenmätare 568 kr 710 kr 

Hyra av brandpostståndare inkl. nyckel, exklusive förbrukad 
vattenmängd 

 
568 kr 

 
710 kr 

 
*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel gå grund av utebliven 
betalning utförs endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid. 

 

§ 21 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 15-20 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 22 
 

Avgifter enligt § 15 debiteras 4 ggr per år där fastighetsägaren betalar 2 månader i efterskott och 
en månad i förskott eller annan debiteringsperiod som huvudmannen beslutar om. 

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i faktura, skall dröjsmålsränta betalas på obetalt 
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Övriga avgifter på grund av 
utebliven betalning kan tillkomma enligt Inkassolag (1974:182). 
 
Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.  

I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt 
övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen. 
 
§ 23 
 
Fastighetsägaren är skyldig att årligen på huvudmannens begäran läsa av vattenmätaren och 

meddela huvudmannen vattenmätarställningen. Åsidosätter fastighetsägaren detta har 
huvudmannen rätt att schablondebitera med 100 m3 per år och lägenhet utöver tidigare beräknad 
förbrukning.  
 

§ 24 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 25 
 
____________ (Paragrafen om indexuppräkning av anläggningsavgifter är borttagen.) 
 
 

TAXANS INFÖRANDE 
 

§ 26 

Denna taxa träder i kraft 2017-01-01. De brukningsavgifter enligt § 15 och 18, som är baserade på 
uppmätning, eller uppskattad förbrukning, hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande. 

 
***** 

 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt § 53 vattentjänstlagen eller annan instans 
bestämd av Riksdagen. 
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1. Vatten och 

avloppsverksamhet 

Allmänt 

Munkedal Vatten AB startades den 1 januari 

2013 och är ett av tre ägarbolag till 

Västvatten AB. Västvatten AB ska, 

tillsammans med de kommunala bolag som 

är huvudmän för VA-anläggningarna, svara 

för den allmänna vattenförsörjningen och 

avloppshanteringen i kommunerna. 

Munkedal Vatten AB förser kommun-

invånarna, industrier och andra 

verksamheter med dricksvatten och 

behandlar i sina reningsverk avlopp från 

hushåll i kommunen antingen som 

direktanslutet spillvatten eller genom 

behandling av slam från enskilda 

slamavskiljare. Dessutom tas dagvattnet om 

hand, det vill säga regn- och dränerings-

vatten från tätbebyggda områden. 

VA-anläggningen har ca 2 300 anslutna 

abonnenter till vatten och ca 2 200 anslutna 

abonnenter till avlopp. 

Munkedal Vatten AB äger de allmänna VA-

anläggningarna i Munkedal kommun och 

föreslår till kommunen om utbyggnad, 

upprustning samt VA-taxor.  

Munkedal kommun 

Munkedals kommun är en glesbefolkad 

kommun med en större tätort och ett flertal 

mindre. Avstånden är förhållandevis långa 

mellan tätorterna. Terrängen är kuperad 

med mycket lera och berg i dagen. Den 

kommunala vattenförsörjningen kommer 

uteslutande från mindre grundvattentäkter 

som delvis är ihopkopplade. Avloppsreningen 

klaras med hjälp av flera mindre verk som 

inte är sammankopplade. 

Verksamhet 

VA-verksamheten bygger på långsiktighet då 

investeringar som görs är både kostsamma 

och har lång förväntad livstid. Det är viktigt 

att utbyggnaden av VA planeras tillsammans 

med andra intressenter på marknaden så 

som kommunen, exploatörer, industrier och 

Trafikverket. 

 

Utdrag ur ägardirektiv och 
bolagsordning om roller samt 

uppgifter/ansvarsområden 

Bolaget är organ för kommunens VA-

verksamhet och således underordnat 

Munkedals kommun. Bolaget står i sin 

verksamhet under kommunstyrelsens 

uppsikt och har att följa av kommun-

fullmäktige och av kommunstyrelsen med 

stöd av delegation utfärdade direktiv. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet 

att äga och förvalta den allmänna VA-

anläggningen i Munkedals kommun samt att 

tillhandahålla tjänster, som har anknytning 

till denna verksamhet. 

Syftet med att driva verksamheten i 

bolagsform är att åstadkomma effektivitets-

vinster till gagn för dem som utnyttjar 

bolagets tjänster utan att detta går ut över 

den totala kommunala organisationen. 

Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera 

effektiviteten i sin verksamhet om detta 

medför nackdelar för den kommunala 

organisationen i dess helhet som överväger 

fördelarna för bolaget. 

Kommunfullmäktiges godkännande ska 

inhämtas vid införande och ändring av taxor 

och principer för taxor och andra normbeslut 

om införandet eller ändringen är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt eller om så följer av lag. 

Investeringar avseende enskilt objekt eller 

under ett räkenskapsår överstigande 

bolagets egna kapital (eget kapital och 

obeskattade reserver) ska godkännas av 

kommunfullmäktige. 

Bolaget ska årligen fastställa 

verksamhetsplan för de närmaste tre 

räkenskapsåren, varav det första 

detaljplaneras och budgeteras. 

Verksamhetsplan och budget ska delges 

kommunstyrelsen enligt årligen fastställd 

tidplan. 

Bolagets uppgift är att inom 

verksamhetsområde för vatten och avlopp 

leverera dricksvatten och rena spillvatten för 

VA-abonnenterna. Bolaget medverkar i 

utbyggnader av bostads- och industri-

områden med ledningsdragning och 

möjliggör därmed fortsatt exploatering av 

nya områden. Det utbyggda ledningsnätet 
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Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 
Munkedal Vatten 

AB  100% 

Västvatten AB 
11%* 

innebär ett större verksamhetsområde för 

VA och därmed ökade driftkostnader 

löpande. Genom driftoptimering och 

rationaliseringar minskas kostnaderna som 

utbyggnaden medför.  

Roller 

Munkedal Vatten AB äger de allmänna VA-

anläggningarna i Munkedal kommun som 

tillika äger 100 % av bolaget. Munkedal 

Vatten AB ansvarar tillsammans med 

Västvatten AB för drift, underhåll och 

utveckling av vatten- och avlopps-

verksamheten. Västvatten AB ägs till 11 %* 

av Munkedal Vatten AB. 

*Från och med 20170101, tidigare 20% 

Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig 

för vatten- och avloppsverksamheten i en 

kommun och har i Munkedal kommun valt 

att lägga vatten- och avloppsverksamheten i 

ett eget bolag Munkedal Vatten AB.  

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter och 

taxor och därmed om VA-verksamhetens 

ekonomiska ramar. I samband med beslut 

om taxor och avgifter ska beslut tas om 

inriktning (beställning) av investeringar för 

den närmaste 3-årsperioden. Inriktning på 

eventuella nyinvesteringar ska följa de 

strategier och riktlinjer som kommunen 

beslutat om i andra sammanhang samt följa 

kommunens VA-plan. Beslut om beställning 

av investeringar fattas årligen i samband 

med budgetbeslutet. 

Viktiga lagar och föreskrifter 

Bolaget har att rätta sig efter de regler och 

krav som ställs av ett flertal myndigheter 

och organisationer. Nedan återfinns en kort 

sammanställning av några av dessa1. Det 

                                                 
1
 Svenskt Vatten, http://www.svensktvatten.se/va-chefens-

verktygslada/juridik/oversikt-myndigheter/ 

grundläggande för all verksamhet är Lag  

(2006:412) om allmänna vattentjänster 

samt allmänna bestämmelser för vatten och 

avloppstjänster (ABVA). 

 Havs- och Vattenmyndigheten 

 Kemikalieinspektionen 

 Livsmedelsverket 

 Naturvårdsverket 

 Boverket 

 Riksdag 

 Socialstyrelse 

 Strålsäkerhetsmyndigheten 

 SWEDAC 

 WHO 

 Vattenmyndigheterna 

Taxekollektiv 

Enligt lag ska ett taxekollektiv bära de 

nödvändiga kostnader som krävs för att 

tillhandahålla tjänsterna, i detta fall vatten 

och avlopp. VA verksamhet bedrivs enligt 

självkostnadsprincipen. De nödvändiga 

kostnader som tas ut fördelat per 

vattentjänst ska finansieras via motsvarande 

intäkt, så kallad bruknings- och 

anläggningstaxor. Taxekollektivet får inte gå 

med vinst. 

Omvärldsanalys 

En överskuggande och tydlig trend är 

ökade krav från myndigheter, huvudmän 

och även kunder. Ökade krav tillsammans 

med ett pågående generationsskifte 

resulterar ofta i utökade samarbeten, i 

någon form, kommuner emellan. 

Ökade krav gör att VA-verksamheter står 

inför stora utmaningar som är generella 

för hela VA-branschen. De utmaningarna 

och möjligheter för att möta dessa 

beskrivs under målområdena ekologisk 

hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och 

social hållbarhet. För att veta mer läs 

Affärsplan 2016-2020. 

  

                                                                              

2016-09-22 
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2. Ekonomiska 

förutsättningar 
Självkostnadsprincip råder inom VA 

verksamhet. Det får inte tas ut högre 

avgifter än som svarar mot kostnaderna för 

de tjänster eller nyttigheter som 

tillhandahålls. 

Munkedal Vatten AB har ett underuttag på   

2 103 tkr som ska återställas inom 3 år 

enligt lag. Underuttaget härrör till stor del 

från kostnader som uppstod i samband med 

översvämningarna 2014. 

För att säkerställa en rättvis fördelning av 

resurser mellan kommunerna i Västvatten 

AB har ett förfinat arbete genomförts 

angående tidsskrivningen och dess 

budgetering.  

Övergripande uppräkningar av 

budget 

Brukningstaxa  3,0 % 

Varav ökning investeringar  1,9 %  

Personalkostnader  3,2 %  

Personalkostnadsökningen har lagts på 

samma nivå som Munkedal kommun. 

Ny taxekonstruktion 

Ett arbete har genomförts under 2015 och 

2016 gällande en gemensam taxe-

konstruktion i Färgelanda, Uddevalla och 

Munkedal kommun. I dagsläget har 

kommunerna olika taxekonstruktioner och 

de behöver ändras för att bättre följa 

gällande lagstiftning. Samma typ av 

taxekonstruktion ökar också effektiviteten i 

taxeadministrationen. Ny taxekonstruktion 

ska beslutas och införas våren 2017. 

Statistik/Taxor 

Taxorna för brukningsavgiften höjdes i 

Sverige i genomsnitt 2016 med 2,6 % för en 

normal villa. Taxornas nivåer är olika i olika 

kommuner beroende på kommunernas 

naturliga förutsättningar vad gäller storlek, 

avstånd och befolkningstäthet. År 2016 

höjdes brukningsavgiften i Munkedal 

kommun med 3,0 %. 

Svenskt vatten bedömer att taxorna behöver 

höjas i snabbare takt framöver beroende på 

investeringsbehov och ökade krav på vatten- 

och avloppstjänster.
 2 

Genomsnittlig avgift för en normalvilla är 

578 kr/mån. Inom Munkedal kommun är 

avgiften för typhus A 739 kr/mån 

Kr/mån Brukning Typhus A3 

Genomsnitt riket 578 

Färgelanda 726 

Munkedal 739 

Uddevalla 755 

 

Finans/Upplåning/Investeringar 

Räntekostnader                   2,9 % 

Reverslån              81 000 tkr 

Nyttjat reverslån             76 203 tkr 

Lånebehov 2017               5 920 tkr 

varav investeringar               6 652 tkr 

varav budgeterat resultat                -732 tkr 

Investeringar 2017             14 844 tkr 

Fakturerade anl.avg. 2017             4 760 tkr 

Räntan för låneskulden har beräknats till 2,9 

% år 2017. Munkedals Vatten AB lånar sina 

pengar via revers från Munkedals kommun 

som i sin tur lånar via Kommuninvest. År 

2016 beräknades en låneränta på 2,47 %. 

Räntekostnaden ökar 2017 och framåt dels 

                                                 
2
 Svenskt vatten, Kommentarer till 2016 års taxestatistik, Juni 2016  

3
 Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar ett friliggande 

källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett 

extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2 , 

tomtyta 800 m2 , vattenförbrukning 150 m3/år 
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på grund av den ökade ränta och dels på 

grund av ökning av låneramen.  

Reverslånet på 81 mnkr täcker ej det 

likviditetsbehov som finns i Munkedal 2017. 

Om alla investeringar blir utförda enligt 

budget och plan så gör det att reverslånet 

behöver ökas under året och åren framöver. 

En framtida ökning av räntan och reverslånet 

innebär att en större andel av intäkterna 

kommer användas till att betala räntor och 

minska verksamhetens utrymme.  

Investeringsnivån 2017 för Munkedal Vatten 

AB är 10 084 tkr, av detta är 

kapitalkostnader för investeringar upp till 3 

400 tkr med i befintligt utrymme. Ytterligare 

ökning av investeringarna upp till 10 084 tkr 

ger en ökning av brukningstaxan på 1,9 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal 

 

 

 

 

 

  

Nyckeltal 2014 2015 

Invånare (st) 10 243 10 205 

Ledningslängd total (km) 300,1 301,0 

Vattenproduktion (m³) 527 597 

Behandlad mängd 

avloppsvatten (m³) 

1 134 1 140 

Totalt antal (rörbrott) 

vattenläckor (st) 

14 7 

Totalt antal avloppsstopp 

(st) 

13 10 
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3. Investeringar och  

anläggningsavgifter 

 

Förslag till investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019 

Reinvesteringar samt utbyggnad 

av befintligt VA-nät inkl. verk, 
nät, process etc.  
Omfattar omläggningar samt kapacitets- och 

säkerhetshöjande åtgärder i befintligt 

ledningsnät samt investeringar i befintliga 

verk, reservoarer etc. 

Omläggningar av VA-ledningar (byte eller 

relining) ska följa beslutad förnyelseplan. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder 

omfattar åtgärder som säkerställer leverans 

men som även kan utgöra förutsättningar för 

exploaterings- och/eller saneringsprojekt. 

Befintligt nät i Munkedal är till stora delar så 

kallade kombinerade nät. Stora regnoväder 

under sommaren 2014 orsakade 

översvämningsskador och tydliggjorde 

behovet av att fortsätta arbetet med att 

separera dagvatten från spillvatten. 

Omvandlingsområden 
Omfattar VA-utbyggnad som påkallats efter 

länsstyrelsens beslut eller som definierades i 

samband med tillsynsmyndighetens 

inventeringar. VA-utbyggnad kan även 

påkallas ihop med en ny detaljplan som 

ändrar områdets förutsättningar. Här finns 

också stor osäkerhet och stor potentiell risk 

för ökade kostnader då fastighetsägare i 

”mindre bebyggelseområden” kan begära 

kommunal lösning av VA-frågorna. Dessa 

frågor avgörs av länsstyrelsen. 

De omvandlingsområden som ligger i budget 

och plan är inom Saltkällan. 

Exploateringsområden  
Utbyggnad av VA-nätet initieras av privata 

exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. I de fall 

kommunen kan styra exploateringen ska 

detta ske i linje med samhällsbyggnads-

strategin. Det betyder att i första hand ska 

utbyggnad ske där infrastrukturen är 

utbyggd. 

Då ett antal detaljplaner redan är antagna 

finns möjlighet att exploatörer påbörjar 

exploateringen och därmed efterfrågar VA-

anläggningar alldeles oavsett samhälls-

byggnadsstrategin. De kommunala projekten 

kan dock styras genom politiska beslut. 

Investering Tungenäset 

Överföringsledning till Tungenäset är 

beslutad enligt KF Dnr. KS 2016-105 § 39 

men är inte med i ovan budget med plan. 

Utredning av finansiering pågår.  

Anläggningsavgifter och 
täckningsgrad 

Investeringar inom områdena omvandling 

samt exploatering genererar anläggnings-

intäkter då dessa investeringar innebär att 

fastigheter ansluts till det allmänna vatten- 

och avloppsnätet. Debitering av anläggnings-

avgift sker då investeringen färdigställts 

medan utgiften ofta löper under flera år. Det 

blir därför en förskjutning mellan ett projekts 

Sammanställning investeringar 

(tkr) 

Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Reinvesteringar samt utbyggnad av 

nät (inkl verk, nät, 

processförbättring etc) 

5 100 7 868 11 710 7 650 

Omvandlingsområden 4 389 647 4 500 3 000 

Exploateringsområden 919 6 329 7 580 0 

Bruttoinvesteringar* 10 408 14 844 23 790 10 650 

      

Fakturerade anläggningsavgifter -2 674 -4 760 -15 000 0 

      

Nettoinvesteringar 7 734 10 084 8 790 10 650 
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utgifter och inkomster. Under 2016 har 

budgetprocessen förfinats och inkomsterna 

kommer from 2017 att budgeteras på rätt 

inkomstår. 

Täckningsgraden är idag 66% och 

anläggningsavgiften bör justeras upp. 

Förslag presenteras separat genom projektet 

gemensam taxekonstruktion 

Anläggningsavgifter under en 

fem års period 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särredovisning av investeringsprojekt större än Munkedal Vattens 

aktiekapital (2 500 tkr) 

Nedan kommer en kort beskrivning av 

projekten. 

 

Reinvesteringar 

Baldersvägen: Kombinerat system. Byte av 

vatten och spillvattenledning samt lägga 

dagvatten. 

Hensbacka högreservoar: Den ska trygga 

vattenförsörjningen för Saltkällan, 

Hensbacka, Åsen samt områden däromkring. 

 

Omvandlingsområden 

Öbbön rundmatning: Relining i befintlig 

VA-nät. 

Saltkällan etapp 1+2: 12 fastigheter norr 

och söder om Taske å ska anslutas till 

kommunalt vatten och spillvatten. 

Saltkällan etapp 3: Ca 16 fastigheter söder 

om badplatsen fram till kommungränsen ska 

anslutas till kommunalt vatten och 

spillvatten. 

 

Exploatering 

Gläborg/Håby: Nytt planerat 

logistikcentrum. Vatten och spillvatten byggs 

fram till området, ej kommunalt 

huvudmannaskap för dagvatten. 

Hensbacka 2:3: Vatten och spillvatten ska 

byggas fram till exploateringsområdet där 

området ansluts som en 

gemensamhetsanläggning. 

Särredovisning investeringar 
Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Prognos 

total 

20023 Hensbacka högreservoar 950 6 000  7 000 

35023 Öbbön rundmatning   3 000 3 407 

35029 Saltkällan E1-E2 147   3 979 

35031 Saltkällan Etapp 3 500 4 500  5 006 

60041 Gläborg/Håby logistikcen M-dal 2 630 300 
 

2 930 

60042 Hensbacka 2:3 (Smedberget) 747 6 200 
 

7 000 

60056 Foss 10:1 (Tegelverket) 2 952  
 

2 952 
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Foss 10:1 (Tegelverket): Nytt 

exploateringsområde. Vatten och spillvatten 

byggs till fastigheterna inom området, 

dagvattnet ska avleds via dike och kulvert. 

Investeringsutrymme, låneram 
samt påverkan brukningstaxan 

Investeringar inom områdena omvandling 

samt exploatering genererar anläggnings-

intäkter då dessa investeringar innebär att 

fastigheter ansluts till det allmänna vatten- 

och avloppsnätet. 

Debitering av anläggningsavgift får ske först 

då investeringen färdigställts, vilket innebär 

att lånebehov uppstår löpande under tiden 

investeringen fullföljs. Investeringar 

(nettoeffekten) överstigande dagens 

avskrivningsnivå innebär en höjning av 

brukningstaxan. Vid kontinuerlig över-

investering höjs därmed brukningstaxan med 

denna procentsats årligen. Investeringar 

(nettoeffekten) överstigande dagens 

avskrivningsnivå ger även ett finansierings-

behov motsvarande investeringen. 

Användning av årets frigjorda kapital på 3,4 

mnkr: 

 Årets frigjorda kapital kan användas för 

amortering, dvs minska bolagets 

låneskulder. På så sätt blir bolaget 

mindre räntekänslig och den årliga 

räntekostnaden minskar. Denna 

minskning kan antingen komma 

taxekollektivet tillgodo eller innebära ett 

större utrymme för den löpande driften. 

 Årets frigjorda kapital kan också 

användas för nya investeringar, dvs 

bolaget behåller sin låneskuld. Årets 

budget föreslås bli 10 mkr, dvs 

ytterligare lån på 6,6 mkr. Beroende på 

avskrivningstid och ränta kan 

kapitalkostnaderna variera från år till år. 

 

 

 

 

 

 

Investeringens del av taxehöjningen 

Investeringar 

(tkr) 

Kap. 

kostn. 

Taxe-

höjn. 

(%) 

Kommen

tar 

3 400 186 Bef. 

utrym

me 

Eget 

frigjort 

utrymme 

6 945 381 1,0 Reinv., 

medel 5 

år 

8 273 453 1,4 Alla inv., 

medel 5 

år 

10 084 553 1,9% 2017 års 

påverkan 

Förslaget innebär att brukningstaxan, utifrån 

ovanstående exempel, behöver höjas med ca 

1,4 % per år över perioden, men ca 1,9 % 

för 2017. Vid aktivering kan avskrivningstid 

samt ränta komma att avvika. 

Förslaget innebär även en utökad låneram 

med ca 19 453 tkr för perioden 2017-2019, 

men ca 6 652 tkr för 2017 som härrör sig 

från investeringstakten, denna minskas med 

732 tkr på grund av återställande av tidigare 

underuttag.  
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4. Driftbudget och 

brukningsavgifter 
Brukningsavgiften ska täcka de nödvändiga 

kostnader som uppstår för att driva VA-

verksamheten.  

Investeringar (nettoeffekten) överstigande 

dagens avskrivningsnivå innebär en höjning 

av brukningstaxan. En kontinuerlig över-

investering höjer därmed brukningstaxan 

årligen. 

Det råder en osäkerhet kring intäkterna från 

anläggningsavgifter (kommer från 

exploatering- och saneringsområden), då 

dessa är beroende av när ett område är 

färdigställt och anläggningsavgiften därmed 

kan faktureras. 

Budget 2017 är lagd med ett överuttag på 

732 tkr för att hantera det underuttag som 

har skett under tidigare år. 2019 sker en 

sänkning av brukningstaxan för att återställa 

den extra taxeökningen som gjordes 2015. 

Munkedal Vatten AB Budget Prognos  Budget Plan Plan 

(Tkr) 2016 2016 2017 2018 2019 

Brukningsintäkter 18 811 19 004 19 808 20 398 21 787 

Ökning brukningsintäkter 564 564 613 635 -57 

Ökning täcka tidigare års underuttag 711 711 732 754 0 

Anläggningsintäkter 321 345 633 861 711 

Övriga rörelseintäkter 1 580 1 377 1 484 1 430 1 430 

Summa intäkter 21 987 22 001 23 270 24 078 23 871 

          

Material och varor -1 051 -753 -925 -925 -925 

Entreprenader -1 500 -1 245 -1 030 -1 030 -1 030 

Elkostnader -1 860 -1 800 -1 860 -1 880 -1 900 

Övriga externa kostnader -3 116 -2 850 -3 250 -3 469 -3 188 

Köp från VVAB -7 508 -7 813 -8 841 -8 440 -8 716 

Personalkostnader -202 -64 -114 -116 -119 

Avskrivningar -3 994 -3 787 -4 232 -4 912 -5 156 

Summa kostnader -19 231 -18 312 -20 252 -20 772 -21 034 

         

Rörelseresultat 2 756 3 689 3 018 3 306 2 837 

         

Ränteintäkter 10 83 16 16 16 

Räntekostnader -2 055 -1 840 -2 302 -2 702 -2 950 

Summa finansiella poster -2 045 -1 757 -2 286 -2 686 -2 934 

         

Årets skatt 0 0 0 0 0 

         

Periodens resultat 711 1 932 732 620 -97 

 

Budgetantaganden 

Antagande i budgeten ovan är att bruknings-

taxan ökar med 3,0 % år 2017 med plan på 

3,0 % ökning resterande planperiod.  

I köp från Västvatten har den nya delägaren 

Sotenäs Vatten AB räknats med när det 

gäller övergripande kostnader som till 

exempel systemkostnader och medlems-

avgifter och pensionskostnader.  

I planperioden ökar avskrivningskostnaderna 

i takt med den tänkta investeringsbudgeten. 

Räntekostnaderna ökar i takt med 

investeringar och höjning av räntan enligt 

Munkedals kommuns prognos4. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Munkedal kommuns prognos: 2017; 2,9%, 2018; 3,1%, 2019; 3,2% 
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Utveckling brukningsavgift samt förslag 

på ny avgift 

Kr/år 

inkl 

moms 

2016 För-

slag 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Ökning 

taxa 

6,8% 3,0% 3,0% 3,0% 

Återställ

ning 

taxeökni

ng 

   -3,8% 

Typhus 

A5 

8 868 9 134 9 408 9 333 

TypHus 

B6 

96 480 99 374 102 355 101 537 

Då en ny konstruktion ska tas av taxan 2016 

kommer dessa belopp att ändras. 

Underuttag 

Inför 2017 har Munkedal Vatten AB ett under-

uttag gentemot taxekollektivet på 2 103 tkr. 

Detta beror på de översvämningar som 

inträffade under hösten 2014 och de 

försäkringsanspråk som kan komma i fråga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar ett friliggande 

källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett 

extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2 , 

tomtyta 800 m2 , vattenförbrukning 150 m3/år. Avgifterna redovisas 
inklusive moms. 
6
 Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är anslutet till 

vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 100 m2 våningsyta, 800 m2 

tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade 

vattenmätare qn 2,5 m3/h. Avgifterna redovisas inkl moms. 

Än är det inte färdigutrett vilket belopp som 

Munkedal Vatten AB kommer behöva betala. 

Avsättning för att täcka skador efter 

översvämningar gjordes med 3 536 tkr. 

Sedan tidigare fanns en dryg miljon i kassan. 

För att återställa underuttaget som enligt lag 

måste ske inom 3 år så överbudgeterar 

Munkedal Vatten sin budget 2016 och 2 år 

framåt. Denna överbudgetering regleras 

2019. 
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5. Känslighetsanalys/ 

riskanalys. 

Va-verksamhet bygger på långsiktighet då 

investeringar som görs är både kostsamma 

och har lång förväntad livstid. Därför blir det 

extra viktigt att planera utbyggnad av VA 

tillsammans med andra intressenter på 

marknaden; kommunens samhällsbyggnads-

strategi med detaljplaner, Va-plan, 

Trafikverkets framtidsplaner, Industriers 

etablering etc. 

Investeringsvolymen kan öka både beroende 

på akuta lägen men den kan också drivas av 

exploateringar. Tex finns det godkända 

exploateringsplaner som kan starta 

omgående. Eftersom utbytestakten av 

ledningsnät är väldigt låg finns risk för akuta 

ingripanden som kan vara av typen 

investering. Därtill finns ett antal områden 

där vi kan åläggas dra fram VA enligt 

paragraf §6 Vattentjänstlagen. 

Kommunfullmäktige har på sammanträde 

den 8/6-2016 Dnr. KS 2016-105 § 39 

godkänt Swecos utredning gällande 

Tungenäset. Utifrån detta har Kommun-

fullmäktige beslutat att överföringsledning 

mellan Faleby och Gårvik byggs ut samt så 

har Munkedals Vatten AB fått uppdraget att 

redovisa hur överföringsledningen kan 

finansieras. 

Nya myndighetskrav kan också snabbt 

påverka investeringsvolymen.  

Idag har vi en förhållandevis låg ränta, men i 

stort sett alla våra investeringar är 

finansierade via lånat kapital. Det innebär att 

vi är känsliga för räntesvängningar.  

Kostnaden för rör, ledningar och maskinhyra 

påverkas av bland annat av oljepriset. 

Brukarförändringar påverkar intäkterna. 

Inflyttning/utflyttning av personer påverkar 

antalet abonnenter och därmed hur 

kostnaden för VA kan fördelas. 

I VA-översikt för Munkedals kommun från 

2013-11-20 beskrivs ett antal utmaningar 

som det bör arbetas vidare med. 

 Vattenskyddsområden 

En del vattentäkter saknar 

skyddsföreskrifter eller har äldre 

vattenskyddsområden som beslutades 

innan miljöbalken trädde ikraft. Arbete 

pågår med att inrätta 

vattenskyddsområden. 

 Vattenkvalitet och kapacitet 

För en del av Munkedals vattenverk 

krävs det åtgärder för att säkerställa 

kvaliteten på dricksvattnet. Framtida 

förändringar av klimatet som innebär 

ökade nederbördsmängder kan 

medföra behov av ytterligare barriärer 

och beredningssteg för 

dricksvattenproduktionen.  

 Reservvattenförsörjning 

För vissa vattentäkter finns inte någon 

alternativ dricksvattenförsörjning. 

Västvatten har nyligen genomfört 

arbetet med en plan för nödvatten 

som beskriver hur kunderna ska kunna 

tillgodoses med mellan 3-10 liter 

dricksvatten per person och dygn. 

 Dagvatten 

Efter den senare tidens 

översvämningar är dagvatten en 

prioriterad fråga. Utredningar kring 

översvämningsrisker behöver fortsätta 

och åtgärder genomföras de närmaste 

åren. På sikt är också rening av 

dagvatten en fråga som måste 

behandlas. Dagvatten från vissa ytor 

kan innehålla stora mängder 

föroreningar. Ansvaret för dagvatten 

ligger på flera aktörer och det är 

därför viktigt att riktlinjer och 

strategier tas fram som klargör roller 

och ansvar. 

 Förnyelse av spillvattenledningar 

Mängden ovidkommande vatten till 

spillvattenledningar orsakar onödiga 

bräddningar och även 

källaröversvämningar. Arbete pågår 

med att identifiera ledningssträckor 

som bör prioriteras för åtgärd samt att 

åtgärder har påbörjats och pågår. 
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Protokoll nr 5 för Styrelsemöte 2016-10-17 – Munkedal Vatten AB 

 

 

 

Tid: Måndag 17 oktober 2016, kl 09,00 

Plats: Kommunkontoret, Munkedal. Lokal ”Koch rummet” 

 

  

 Närvarande ledamöter 

Per-Arne Brink, ordförande 

Rolf Henriksson, vice ordförande 

Caritha Jacobsson 

Leif Svensson ersätter Lars Hansson 

Hans-Joachim Isenheim 

Clarence Holgersson 

Christoffer Wallin ersätter Tony Hansson 

 

Närvarande suppleanter: 

Leif Karlsson 

Else-Marie Grundberg 

Johan Wiktorsson 

 

Närvarande tjänstemän: 

Mats Tillander 

Marianne Erlandson 

Susanne Thorén 

Anna-Maria Gardeheim 

 

 

§ 1 Mötet öppnas av Per-Arne Brink 

 

§ 2 Upprop förrättas 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Protokollet justeras av Hans-Joachim Isenheim 

 

§ 5 Föregående protokoll, nr 4, 2016-09-15, godkänns 

 

§ 6 Beslut – Budget 2017 samt plan 2018-2019 

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna budget 2017 och plan för 2018-2019. 
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§ 7 Beslut – Nya taxor 2017  

 

Styrelsen beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en 

höjning av brukningsavgiften med 3,0 % från och med 2017-01-01. 

Anläggningsavgiften förblir oförändrad.  

 

§ 8 Beslut – Investeringar för 2017  

 

Styrelsen beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om 

investeringar i enlighet med budget 2017 samt plan 2018-2019, 

Munkedal Vatten AB, punkt 3.  

 

§ 9 Beslut – Styrkort 2017 del av Affärsplan 2016-2020  

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna styrkort för 2017. 

 

§ 10 Beslut – Internkontroll 2017 

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna internkontrollplan för 2017. 

 

§ 11 Delegationsbeslut 

 

§ 12 Information 

- delrapportering av internkontroll 2016 

 

§ 13 Information från VD 

 

§ 14 Information från Västvatten 

 

§ 15 Strategiska frågor 

- Sotenäs 

- IT 

 

§ 16 Kurser 

 

§ 17 Övriga frågor 

 

§ 18 Kommande möten 2016 

 

Styrelsemöte 

 

5:e december kl 09,00 – Kock rummet 
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§ 19 Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Per-Arne Brink (ordförande)  Hans-Joachim Isenheim (justerare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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

 
 

  

  2016-10-16 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt  

Ekonomichef 

 

Taxa för rengöring (sotning) och brandskydds-kontroll för 

Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

att årligen, from 2017-01-01, justera taxan med det index (”Sotningsindex”) som 

årligen fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2016-02-25 § 3 taxor för Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän avseende tillsyn- och tillståndsprövning enligt LSO och LBE samt fastställde 

timavgiften för tillsyn samt tillståndsprövning enligt LSO och LBE. Timavgiften gällde 

från och med 2016-04-01. 

 

Detta beslut kompletteras nu med förslag på att kommunfullmäktige dessutom 

bemyndigar Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän att besluta om årlig justering av 

taxan baserat på det s.k. sotningsindexet.  Beslutanderätten för årlig justering av 

taxan föreslås härmed övergå till förbundet. Detta innebär att den angivna taxan 

gäller från 2017-01-01 och att den därefter justeras med fastställt index from visst 

ikraftträdandedatum under 2016 enligt beslut i Mitt Bohuslän. 

 

Taxorna framgår i underlaget från Mitt Bohuslän.    

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen ytterligare påverkan.  

Inga ytterligare konsekvenser 

 

     

 

Beslutet expedieras till: 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Ekonomienheten 

 

Ulrika  

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef/Biträdande kommunchef Kommunchef 
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